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ค ำนิยม 

                   นายวิเชียร  ชุติมาสกุล เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีวิสัยทศัน์กว้างไกล สามารถน า
องคก์รมุ่งสู่วิสัยทศัน์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้มีการบริหารงานอย่างมืออาชีพ 
สามารถตดัสินใจและวิเคราะห์แกไ้ขปัญหา สถานการณ์โดยใชห้ลกัการและเหตุผล ยึดหลกัธรรมา 
ภิบาลในการบริหาร มีภาวะความเป็นผูน้ าสูง สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัองคก์ร สร้างแรงจูงใจให้กบั
องคก์รในเร่ืองโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั 
ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรม จ านวน 4 กิจกรรม ไดแ้ก่ (1) กิจกรรมห้องเรียนสีขาว (2) กิจกรรมพฒันา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน (3) กิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์และ (4) กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ ท่ีไดด้ าเนินการตามยุทธศาสตร์ และการจดักิจกรรมการป้องกนั
กลุ่มผูมี้โอกาสเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด การประชาสัมพนัธ์ การส่ือสารเพื่อโนม้นา้ว จูงใจ และ
การสอนคณะท างานเพื่อสร้างองคก์ร ดว้ยกระบวนการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข เพื่อสร้างภูมิคุม้กนัยาเสพติดให้นกัเรียนในโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั มีความเขม้แข็ง 
ไม่ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด ดว้ยครูท่ีปรึกษา ครูเวรประจ าวนั คณะกรรมการด าเนินงาน และกลุ่ม
นกัเรียนแกนน าช่วยดูแลและเฝ้าระวงัไม่ใหมี้การแพร่ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษา 
                   ขา้พเจา้ได้ติดตามผลการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยัมาอยา่งต่อเน่ือง ขอช่ืนชมยินดีท่ี นายวิเชียร  ชุติมาสกุล มีความ
พากเพียร ประสบผลส าเร็จ น าองค์กรมุ่งสู่เป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผูน้ าท่ีองค์กรให้
ความไวว้างใจในการท างานมากยิง่ข้ึน และสร้างช่ือเสียงใหก้บัองคก์ร 
                   ขอให้ก าลงัใจ นายวิเชียร  ชุติมาสกุล ประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน และเป็น
ตวัอยา่งของผูบ้ริหารท่ีดีในองคก์รต่อไป 
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    ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 
 

 

 



ค ำน ำ 

                   รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียน
ชิโนรสวิทยาลยั มีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินบริบท ประเมินปัจจยัน าเขา้ ประเมินกระบวนการและ
ประเมินผลผลิตของโครงการ โดยใชรู้ปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ของดาเนียล 
แอล สตฟัเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam) ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษา โรงเรียนและ
สถาบนัการศึกษาอ่ืนท่ีสนใจศึกษารูปแบบของการประเมินโครงการ 
      ผูร้ายงานมีความภาคภูมิใจเป็นอยา่งยิ่งท่ีการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยัในคร้ังน้ีท าให้ครูมีความรู้ ความเขา้ใจ และมีการ
ปฏิบติังานท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประกอบดว้ย (1) กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
(2) กิจกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน (3) กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และ (4) กิจกรรม
พฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากน้ีรายงานการประเมินโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงและพฒันา      
การด าเนินโครงการดงักล่าวในปีการศึกษาต่อไป ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการพฒันานกัเรียนให้เป็นคนดี 
คนเก่งและมีความสุข ตามเป้าหมายหลกัของการจดัการศึกษาอยา่งย ัง่ยนื 
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     ผูอ้  านวยการโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 

 

 

 

 



กติติกรรมประกาศ 

                   รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียน
ชิโนรสวิทยาลยั ฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยความอนุเคราะห์จาก ดร. จกัรพรรดิ  วะทา อดีตเลขาธิการคุรุสภา   
ท่ีให้ความอนุเคราะห์และกรุณาให้ความรู้ ค  าแนะน า และขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ ตลอดจนการ
กลัน่กรองผลงานการประเมินโครงการเล่มน้ีใหมี้ความครบถว้นสมบูรณ์และถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 
                   ขอกราบขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิในการพิจารณาความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การประเมินดงัน้ี รองศาสตราจารย์ ดร.บญัชา ชลาภิรมย์  ท่ีปรึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ดร.อดิศกัด์ิ  มุ่งชู ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 นายสายณัห์  
รุ่งป่าสัก  อดีตผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 และ เขต 2 ดร.พยอม    
วงษ์พูล  ผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต 1 และว่าท่ีร้อยตรีบรรจง      
มูลตรีแกว้ ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ โรงเรียนอุดรพิชยัรักษพ์ิทยา ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการพิจารณา
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล รองผูอ้  านวยการโรงเรียน หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ หวัหนา้งาน 
คณะครู นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและบุคลากรเครือข่าย
ของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ท่ีให้ความร่วมมือในการอนุเคราะห์ขอ้มูล ตลอดจนคุณจารุนนั ชุติมาสกุล  
ท่ีใหก้ าลงัใจและมีส่วนช่วยใหก้ารด าเนินการคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดีมา ณ โอกาสน้ี 
                   คุณค่าและประโยชน์ของรายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยัฉบบัน้ี ขอมอบแด่บิดา มารดา ซ่ึงเป็นท่ีรักยิ่ง ครูอาจารยทุ์กท่าน 
ทุกระดบัการศึกษาท่ีไดอ้บรมสั่งสอนให้ความรู้แก่ผูร้ายงานจนท าให้ประสบความส าเร็จในการจดัท า
ผลงานทางวชิาการในคร้ังน้ี 

 

(นายวเิชียร  ชุติมาสกุล) 
             ผูอ้  านวยการโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 
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   โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั  
ช่ือผู้รายงาน        :      นายวเิชียร  ชุติมาสกุล 
ปีทีด่ าเนินการ        :      ปีการศึกษา 2559 – 2560 
 

บทคัดย่อ 
 
 รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียน
ชิโนรสวิทยาลยั มีวตัถุประสงค์ดงัน้ี (1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการ (Context Evaluation) 
เก่ียวกบัความสอดคลอ้งของวตัถุประสงค์ของโครงการ (2) เพื่อประเมินปัจจยัน าเขา้ของโครงการ 
(Input Evaluation) (3) เพื่อประเมินกระบวนการด าเนินงานของโครงการ (Process Evaluation) (4) เพื่อ
ประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) ดังน้ี ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของกระทรวงศึกษาธิการ ไดแ้ก่  มาตรฐาน
ดา้นการป้องกนั มาตรฐานดา้นการคน้หา มาตรฐานดา้นการรักษา มาตรฐานดา้นการเฝ้าระวงั และ
มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการ ผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ จ านวน 4 กิจกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรม
หอ้งเรียนสีขาว กิจกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน กิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์และกิจกรรม
พฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ ผลการประเมินความพึงพอใจของผูมี้ 
ส่วนเก่ียวข้องท่ีมีต่อโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรส
วิทยาลยั และผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ไดแ้ก่ ผลท่ีปรากฏต่อนกัเรียน ผลท่ีปรากฏต่อครู ผลท่ีปรากฏต่อผูบ้ริหาร และ
ผลท่ีปรากฏต่อสถานศึกษา ผูป้กครองและชุมชน ประชากร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน  และบุคลากรเครือข่าย ปีการศึกษา 2559 จ านวน 4,850 คน และ               
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 4,632 คน กลุ่มตวัอย่างได้มาจากการสุ่มตวัอย่างเป็นระบบ (Systematic Sampling 
Technique) รวมทั้งส้ินในปีการศึกษา 2559 จ านวน 918 คน และปีการศึกษา 2560 จ านวน 884 คน เคร่ืองมือ   
ท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบประเมิน ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test for independent)    
ผลการประเมินสรุปได้ดงัน้ี 
 1. การประเมินด้านบริบท เก่ียวกบัความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคข์องโครงการสถานศึกษา
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 – 2560 มีดงัน้ี  
 



จ 
 

     1.1 ปีการศึกษา 2559 ผูบ้ริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็น
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.61, S.D.= 0.52) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดงัน้ี วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
รองลงมา ไดแ้ก่ วตัถุประสงค์ของโครงการสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 วตัถุประสงค์ของโครงการ
สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จได ้วตัถุประสงคข์องโครงการมีความชดัเจน วตัถุประสงค์ของ
โครงการสอดคลอ้งกบันโยบายของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั  วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้ง
กบัสภาพปัญหานกัเรียน วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล วตัถุประสงค์
ของโครงการสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้กครองและชุมชน วตัถุประสงคข์องโครงการมีความ
เป็นเหตุเป็นผล และวตัถุประสงคข์องโครงการสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง ตามล าดบั 
     1.2 ปีการศึกษา 2560 ผูบ้ริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็น
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.82, S.D.= 0.43) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดงัน้ี วตัถุประสงคข์องโครงการมีความชดัเจน รองลงมา ไดแ้ก่  วตัถุประสงค์
ของโครงการสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 วตัถุประสงค์ของโครงการสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบั
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ วตัถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกบันโยบายของโรงเรียน
ชิโนรสวิทยาลยั วตัถุประสงคข์องโครงการมีความเป็นเหตุเป็นผล วตัถุประสงคข์องโครงการสามารถ
ด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จได้ วตัถุประสงค์ของโครงการสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหานักเรียน และ
วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้กครองและชุมชน ตามล าดบั 
     1.3 ผลการประเมินดา้นบริบทตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นในปีการศึกษา 2559 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.61, S.D.= 0.52) และปีการศึกษา 
2560 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.82, S.D.= 0.43) ซ่ึงค่าเฉล่ียปีการศึกษา 2560 สูงกวา่ปีการศึกษา 2559 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 2. การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า ของโครงการเก่ียวกบับุคลากร งบประมาณ การบริหาร
จดัการ ระยะเวลา การสนับสนุน และความร่วมมือของบุคลากรและผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกับโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 – 2560 มีดงัน้ี 
     2.1 ปีการศึกษา 2559 ผูบ้ริหารและครู มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.48, 
S.D.= 0.60) เม่ือจ าแนกเป็นรายกิจกรรม พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมดา้นปัจจยั
น าเขา้ของโครงการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดงัน้ี กิจกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.53, S.D.= 0.49) และมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก จ านวน 3 กิจกรรม ไดแ้ก่ 
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กิจกรรมห้องเรียนสีขาว ( X = 4.50, S.D.= 0.52) รองลงมาได้แก่ กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ (X = 4.48, S.D.= 0.60) และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์(X = 4.42, 
S.D.= 0.65) ตามล าดบั 

2.2 ปีการศึกษา 2560 ผูบ้ริหารและครู มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด             
(X = 4.70, S.D.= 0.56) เม่ือจ าแนกเป็นรายกิจกรรม พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวม
ดา้นปัจจยัน าเขา้ของโครงการอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกกิจกรรม ดงัน้ี กิจกรรมห้องเรียนสีขาว (X = 4.73, 
S.D.= 0.54) รองลงมาไดแ้ก่ กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียน (X = 4.70, 
S.D.= 0.59) กิจกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ( X = 4.69, S.D.= 0.54) และกิจกรรม   
เชิงสร้างสรรค ์(X = 4.68, S.D.= 0.54) ตามล าดบั 

2.3 ผลการประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ของโครงการตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู    
ปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดบัมาก (X = 4.48, S.D.= 0.60) และปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด          
(X = 4.70, S.D.= 0.56) ซ่ึงค่าเฉล่ียปีการศึกษา 2560 สูงกวา่ปีการศึกษา 2559 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
ท่ีระดบั 0.05  
 3. การประเมินด้านกระบวนการ เก่ียวกบัความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการและ
ผลการจดักิจกรรมตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั 
ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู จ  าแนกรายกิจกรรมมีดงัน้ี 

3.1 กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรมห้องเรียนสีขาว พบวา่ ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก (X = 4.49, S.D.= 0.53) และปีการศึกษา 2560 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.70, S.D.= 0.45) ซ่ึงค่าเฉล่ีย
ปีการศึกษา 2560 สูงกวา่ปีการศึกษา 2559 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3.2 กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมการพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน พบวา่ ปีการศึกษา 2559 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.47, S.D.= 0.54) และปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.70, 
S.D.= 0.46) ซ่ึงค่าเฉล่ียปีการศึกษา 2560 สูงกวา่ปีการศึกษา 2559 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3.3 กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ พบว่า ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก      (X = 4.46, S.D.= 0.54) และปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.71, S.D.= 0.45) ซ่ึง
ค่าเฉล่ียปีการศึกษา 2560 สูงกวา่ปีการศึกษา 2559 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3.4 กิจกรรมท่ี 4 : กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
พบว่า ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.43, S.D.= 0.62) และปีการศึกษา 2560      
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.72, S.D.= 0.46) ซ่ึงค่าเฉล่ียปีการศึกษา 2560 สูงกว่าปีการศึกษา 2559    
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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4. การประเมินด้านผลผลติ มีดงัน้ี 
4.1 ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ตามมาตรฐานโครงการสถาน 

ศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2559 – 2560 พบว่า 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2559 เท่ากบัร้อยละ 94.00 และผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 
2560 เท่ากบัร้อยละ 97.50 ซ่ึงผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2560 สูงกวา่ปีการศึกษา 2559       

4.2 ผลส าเร็จของการด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 – 2560  มีดงัน้ี 

4.2.1 ปีการศึกษา 2559 พบว่า ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลส าเร็จของ
การด าเนินโครงการโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.56, S.D. = 0.49) เม่ือ
จ าแนกตามกิจกรรม พบว่า ผูบ้ ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน 
ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกกิจกรรม 
ดงัน้ี กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ ( X = 4.57, S.D.= 0.49) 
รองลงมาไดแ้ก่ กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ (X = 4.56, S.D.= 0.48) กิจกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน (X = 4.55, S.D.= 0.49) และกิจกรรมหอ้งเรียนสีขาว (X = 4.53, S.D.= 0.49) ตามล าดบั 

4.2.2 ปีการศึกษา 2560 พบว่า ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลส าเร็จของ
การด าเนินโครงการโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.68, S.D. = 0.47) เม่ือ
จ าแนกตามกิจกรรม พบว่า ผูบ้ ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน 
ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกกิจกรรม 
ดงัน้ี กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ ( X = 4.69, S.D.= 0.47)
รองลงมาไดแ้ก่ กิจกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน (X = 4.68, S.D.= 0.47) กิจกรรมเชิง
สร้างสรรค ์(X = 4.68, S.D.= 0.47) และกิจกรรมหอ้งเรียนสีขาว (X = 4.67, S.D.= 0.47) ตามล าดบั 

4.2.3 ผลความส าเร็จของการด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และ
อบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โดยภาพรวมปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.56,      
S.D.= 0.49) และปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.68, S.D.= 0.47) ซ่ึงค่าเฉล่ียปีการศึกษา 
2560 สูงกวา่ปีการศึกษา 2559 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อโครงการสถานศึกษา      
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 – 2560 มีดงัน้ี 

4.3.1 ปีการศึกษา 2559 พบว่า ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 



ซ 
 

(X = 4.41,  S.D. = 0.70) เม่ือจ าแนกตามกิจกรรม พบว่า ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความพึงพอใจโดยภาพรวม อยู่ในระดบั
มากทุกกิจกรรม ดงัน้ี กิจกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน (X = 4.43, S.D.= 0.64) รองลงมา
ไดแ้ก่ กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ (X = 4.42, S.D.= 0.65) กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
การจดัการเรียนรู้ (X = 4.41, S.D.= 0.64) และกิจกรรมห้องเรียนสีขาวอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.40, S.D.= 0.67) 
ตามล าดบั 
                              4.3.2 ปีการศึกษา 2560 พบว่า ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด (X = 4.70, S.D. = 0.45) เม่ือจ าแนกตามกิจกรรม พบว่า ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความพึงพอใจโดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกกิจกรรม ดงัน้ี กิจกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ( X = 4.71, 
S.D.= 0.46) และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ( X = 4.71, S.D.= 0.46) รองลงมาได้แก่ กิจกรรมพฒันา
บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ (X = 4.70, S.D.= 0.46) และกิจกรรมห้องเรียนสีขาว       
(X = 4.69, S.D.= 0.46) ตามล าดบั 
                              4.3.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อโครงการสถานศึกษา     
สีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั โดยภาพรวมปีการศึกษา 2559 อยูใ่นระดบัมาก  
(X = 4.41, S.D.= 0.70) และปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.70, S.D.= 0.45) ซ่ึงค่าเฉล่ีย         
ปีการศึกษา 2560 สูงกวา่ปีการศึกษา 2559 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
                       4.4 ผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข 
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2559 – 2560 ไดแ้ก่ (1) ผลท่ีปรากฏต่อนกัเรียน นกัเรียนไดรั้บ
โล่รางวลั เกียรติบตัร จากการเขา้ร่วมประกวดและแข่งขนักิจกรรมในระดบัชาติ จ  านวน 4 รางวลั 
ระดบัภาค จ านวน 14 รางวลั  ระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา/จงัหวดั จ  านวน 13 รางวลั (2) ผลท่ี
ปรากฏต่อครู ครูไดรั้บรางวลั/เกียรติบตัรในระดบัชาติ จ านวน 6 รางวลั และระดบัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา/จงัหวดั จ านวน 6 รางวลั (3) ผลท่ีปรากฏต่อผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารไดรั้บโล่รางวลั เกียรติบตัร 
ระดบัชาติ จ  านวน 17 รางวลั ระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา/จงัหวดั จ  านวน 3 รางวลั (4) ผลท่ี
ปรากฏต่อสถานศึกษา ผูป้กครอง และชุมชน สถานศึกษาไดรั้บรางวลั/เกียรติบตัรในระดบัชาติ จ านวน 
12 รางวลั ระดบัภาค จ านวน 1 รางวลั และระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา/จงัหวดั จ  านวน 5 รางวลั 
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โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั โดยภาพรวม ระหวา่งปีการศึกษา 2559-2560............... 

 
 
 

150 



ถ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ)  

 หน้า 
ตารางที ่28    แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ

ครูเก่ียวกบัความเหมาะสมของปัจจยัน าเขา้ของโครงการสถานศึกษาสีขาว         
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559............ 

 
 

152 
ตารางที ่29    แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ

ครูเก่ียวกบัความเหมาะสมของปัจจยัน าเขา้ของโครงการสถานศึกษาสีขาว  
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2560............ 

 
 

157 
ตารางที ่30    แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็น

ของผูบ้ริหารและครูเก่ียวกบัความเหมาะสมของปัจจยัน าเขา้ของโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั โดย
ภาพรวมระหวา่งปีการศึกษา 2559-2560............................................................... 

 
 
 

162 
ตารางที ่31    แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ

ครูเก่ียวกบัความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว         
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรม 
หอ้งเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2559.......................................................................... 

 
 
 

165 
ตารางที ่32     แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ 

ครูเก่ียวกบัความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรม 
หอ้งเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2560.......................................................................... 

 
 
 

169 
ตารางที ่33     แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็น 

ของผูบ้ริหารและครูเก่ียวกบัความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการ 
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั กิจกรรม 
ท่ี 1: กิจกรรมหอ้งเรียนสีขาว โดยภาพรวมระหวา่งปีการศึกษา 2559-2560.......... 

 
 
 

172 
ตารางที ่34     แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ 

ครูเก่ียวกบัความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั กิจกรรมท่ี 2 : การพฒันาระบบการ 
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ปีการศึกษา2559................................................................ 
 
 

 
 
 

175 



ท 
 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  

  หน้า 
ตารางที ่35    แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ

ครูเก่ียวกบัความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว        
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรม
พฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ปีการศึกษา 2560...................................... 

 
 
 

179 
ตารางที ่36     แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็น

ของผูบ้ริหารและครูเก่ียวกบัความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการสถาน ศึกษา
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรม
พฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โดยภาพรวมระหวา่งปีการศึกษา 2559-2560... 

 
 
 

182 
ตารางที ่37     แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู

เก่ียวกบัความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์ 
ปีการศึกษา 2559....................................................................................................... 

 
 
 

185 
ตารางที ่38     แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ

ครูเก่ียวกบัความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว        
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรม 
เชิงสร้างสรรค ์ปีการศึกษา 2560............................................................................. 

 
 
 

189 
ตารางที ่39    แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็น

ของผูบ้ริหารและครูเก่ียวกบัความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการสถานศึกษา
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั กิจกรรมท่ี 3 : 
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์โดยภาพรวมระหวา่งปีการศึกษา 2559-2560..................... 

 
 
 

192 
ตารางที ่40    แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ

ครูเก่ียวกบัความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว        
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั กิจกรรมท่ี 4 : กิจกรรม
พฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559...... 

 
 
 

195 
ตารางที ่41    แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ

ครูเก่ียวกบัความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว       
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั กิจกรรมท่ี 4 : กิจกรรม
พฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560...... 

 
 
 

199 



ธ 
 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  

  หน้า 
ตารางที ่42     แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็น 

ของผูบ้ริหารและครูเก่ียวกบัความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั กิจกรรมท่ี 4 : กิจกรรมพฒันา
บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โดยภาพรวมระหวา่ง 
ปีการศึกษา 2559-2560............................................................................................ 

 
 
 
 

202 
ตารางที ่43    แสดงผลการประเมินตนเองของโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยัตามมาตรฐานโครงการ

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559-2560................ 
 

204 
ตารางที ่44    แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการประเมินผลผลิตของโครงการ

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั   
ปีการศึกษา 2559……………………………………………………..…………... 

 
 

212 
ตารางที ่45     แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการประเมินผลผลิตของโครงการ 

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั  
ปีการศึกษา 2560………………………………………………………………..... 

 
 

238 
ตารางที ่46 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็น

ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อผลผลิตของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั โดยภาพรวมระหวา่ง 
ปีการศึกษา 2559 - 2560……………………………….…………….................... 

 
 
 

263 
ตารางที ่47     แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งท่ีมีต่อโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559……….......…………......................... 

 
 

270 
ตารางที ่48    แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งท่ีมีต่อโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2560………………………........................ 

 
 

289 
ตารางที ่49    แสดงการเปรียบเทียบส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตามความพึงพอใจของผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งท่ีมีต่อโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั โดยภาพรวมระหวา่งปีการศึกษา 2559-2560……......... 

 
 

308 
 
 



น 
 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  

  หน้า 
ตารางที ่50    แสดงผลการพิจารณาตดัสินใจของผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบัความเท่ียงตรงของ 

แบบประเมินบริบทดา้นความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคข์องโครงการ
สถานศึกษา สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั…….......... 

 
 

589 
ตารางที ่51    แสดงผลการพิจารณาตดัสินใจของผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบัความเท่ียงตรงของ 

แบบประเมินปัจจยัน าเขา้ของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด         
และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั……………………..……........................ 

 
 

590 
ตารางที ่52    แสดงผลการพิจารณาตดัสินใจของผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบัความเท่ียงตรงของ 

แบบประเมินกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด 
และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรมห้องเรียนสีขาว..... 

 
 

592 
ตารางที ่53    แสดงผลการพิจารณาตดัสินใจของผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบัความเท่ียงตรงของ 

แบบประเมินกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด 
และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมพฒันาระบบ      
การดูแลช่วยเหลือนกัเรียน...................................................................................... 

 
 
 

594 
ตารางที ่54    แสดงผลการพิจารณาตดัสินใจของผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบัความเท่ียงตรงของ 

แบบประเมินกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด 
และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์....... 

 
 

596 
ตารางที ่55    แสดงผลการพิจารณาตดัสินใจของผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบัความเท่ียงตรงของ 

แบบประเมินกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด 
และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั กิจกรรมท่ี 4 : กิจกรรมพฒันาบรรยากาศ
และส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้.............................................................. 

 
 
 

598 
ตารางที ่56    แสดงผลการพิจารณาตดัสินใจของผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบัความเท่ียงตรงของ 

แบบประเมินผลผลิตดา้นผลสัมฤทธ์ิของกิจกรรมตามโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั.......................................... 

 
 

600 
ตารางที ่57    แสดงผลการพิจารณาตดัสินใจของผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบัความเท่ียงตรงของ 

แบบประเมินผลผลิตดา้นความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อโครงการ 
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บทที ่1 
บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
กระแสพระราชด ารัสสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่

คณะบุคคลท่ีเขา้เฝ้าถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 
2554 ณ ศาลาดุสิดาลยั พระต าหนกัจิตรลดารโหฐาน เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2554 ดงัมีขอ้ความตอนหน่ึง
ท่ีว่า “...เร่ืองส าคญัอีกเร่ืองหน่ึงท่ีขา้พเจา้อยากขอความร่วมมืออย่างจริงจงัจากรัฐบาลและคนไทย 
ทั้งชาติ นัน่คือ การแกปั้ญหายาเสพติดท่ีบ่อนท าลายสังคมไทยมาหลายสิบปีและนบัวนัแต่จะรุนแรง
ข้ึน สมยัก่อนชาวไทยภูเขาเคยปลูกฝ่ิน พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงอุตส่าห์อาบเหง่ือต่างน ้ าตั้ง
โครงการหลวงข้ึนมาแก้ไขชวนชาวไทยภูเขาให้หันมาปลูกพืชเมืองหนาวท ารายได้ดีกว่ามาก 
ขา้พเจา้ก็นึกวา่จะเบาใจเร่ืองยาเสพติดไปได ้ท่ีไหนไดก้ลบัมีผูใ้ชป้ระเทศไทยเป็นทางผ่านของยาเสพติด
และยงัมีผูล้กัลอบผลิตอีกจ านวนมาก โดยเฉพาะชนิดท่ีแพร่ไดเ้ร็วยิ่งกวา่เช้ือโรค คือ ยาบา้ เพราะ
สารตั้งตน้ในการผลิตยาบา้หาไดง่้าย ผลก็คือ คนไทยตกเป็นทาสยาบา้แลว้ลา้น ๆ คน ขา้พเจา้ไม่
สบายใจเลยท่ีมีข่าววา่ ยาบา้มีขายทุกตรอกซอกซอย แมก้ระทัง่ในโรงเรียน หรือในวดั ผูผ้ลิตยาเสพติด
และผูข้ายก าลงัท าตนเป็นฆาตกรฆ่าลูกหลานไทยอย่างเลือดเย็น น่ากลวัเหลือเกิน เม่ือ พ.ศ. 2546 
ขา้พเจา้ไดเ้คยมอบเงินจ านวนหน่ึงให้แก่ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด                
เพื่อสนบัสนุนการแกปั้ญหายาเสพติด ต่อมาส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
ไดน้ าเงินน้ีไปสมทบกบังบประมาณของส านกังาน จดัตั้งเป็นกองทุนต่อตา้นยาเสพติดข้ึน โดยขอ
ใช้ช่ือว่า กองทุนแม่ของแผ่นดิน มอบให้หมู่บา้นท่ีเขา้ร่วมการแกปั้ญหายาเสพติดในปี พ.ศ. 2547 
จ านวน 672 หมู่บา้น ขา้พเจา้เช่ือแน่ว่า รัฐบาลจะสานต่อโครงการน้ี อน่ึงถ้าสังคมไทยปล่อยให้
รัฐบาลท างานฝ่ายเดียวคงไม่ส าเร็จ ช่วยกนัเป็นหูเป็นตาให้แก่กนัและกนั ควรต่อตา้นและประณาม
ผูผ้ลิตและผูค้า้ยาเสพติด รวมทั้งแจง้ให้เจา้หน้าท่ีด าเนินการ ท าไมปล่อยให้ลูกหลานติดยา โดยไม่
พาไปรักษา ท่านตอ้งใหเ้วลาและก าลงัใจในการฟ้ืนฟูลูกหลานท่ีติดยา เพื่อให้เขากลบัคืนมาเป็นคน
ท่ีมีคุณภาพของสังคม และเป็นก าลงัของครอบครัวต่อไป...” (ศูนยอ์  านวยการพลงัแผน่ดินเอาชนะยาเสพติด
แห่งชาติ, 2555 : 8) 

รัฐบาลภายใตก้ารบริหารราชการแผน่ดินของ พลเอกประยุทธ  จนัทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี 
ไดแ้ถลงนโยบายต่อสภานิติบญัญติัแห่งชาติ (ศูนยอ์  านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ, 
2558 : 5) เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน พ.ศ. 2557 ก าหนดให้แกปั้ญหายาเสพติดเป็นปัญหาเฉพาะหนา้ท่ีตอ้ง



2 
 

ไดรั้บการป้องกนัและแกไ้ขโดยการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเขม้งวด และจดัการกบัปัญหาอ่ืนๆ ท่ีเช่ือมโยง
ต่อเน่ืองให้เบ็ดเสร็จ และต่อมาได้มีค  าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีท่ี 156/2557 ลงวนัท่ี 18 ตุลาคม          
พ.ศ. 2557 เร่ือง จัดตั้ งศูนย์อ  านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาตินั้ น การประชุม
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557   
มีมติให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 – 2562 
ต่อมาคณะรัฐมนตรี ไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2558 ใหค้วามเห็นชอบแผนยทุธศาสตร์การป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 – 2562 และให้มีการจดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดประจ าปีให้สอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
พ.ศ. 2558 – 2562 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 เป็นตน้ไป และในการประชุมคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามยาเสพติด คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558 มีมติให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบติัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ปี 2559 

อย่างไรก็ตาม จากนโยบายท่ีผ่านมาก็ยงัคงท าได้เพียงแต่การควบคุมปัญหายาเสพติด
ไม่ให้มีการแพร่ระบาดรุนแรงมากข้ึนได้ในระดับหน่ึงเท่านั้ น แต่ยงัไม่สามารถบรรลุสัมฤทธ์ิผล         
ในการปฏิบติัเท่าท่ีควร และจากการวิเคราะห์สาเหตุและแนวโน้มของปัญหายาเสพติด เด็กมธัยมตน้        
มีการเขา้รับการบ าบดัต่อเน่ืองและเพิ่มข้ึน แมจ้ะมีการใช้ยาเสพติดในทุกระดบัการศึกษา แต่กลุ่ม
หลกัท่ีควรท่ีจะตอ้งเฝ้าระวงัอย่างใกลชิ้ดท่ีพบวา่แนวโนม้สัดส่วนเพิ่มข้ึนคือกลุ่มนกัเรียนมธัยมศึกษา
ตอนตน้และประถมศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด, 2553 : 2) 
และนอกจากน้ี จากสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบนัการส่ือสารเทคโนโลยีต่างๆ 
ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ซ่ึงปรากฏปัญหาให้เห็นมากมาย ทั้งทางดา้น
เศรษฐกิจ ดา้นสังคม และดา้นอ่ืนๆ นอกจากปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดแลว้ยงัมีพฤติกรรมท่ี
ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเยาวชน ไดแ้ก่ การด่ืมสุรา สูบบุหร่ี เท่ียวกลางคืน การพนัน การหนีเรียน  
การทะเลาะวิวาท การติดเกม ส่ือลามกอนาจาร ใชจ่้ายฟุ่มเฟือย การตั้งครรภ์ก่อนวยัอนัควรและวตัถุ
นิยมเกินฐานะซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีสังคมไม่ยอมรับอนัจะน ามาซ่ึงปัญหาของครอบครัว 

กระทรวงศึกษาธิการ (2558 : 1) ก าหนดนโยบายในการพฒันานกัเรียนให้เป็นบุคคลท่ีมี
คุณภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม 
ด าเนินวถีิชีวติท่ีเป็นสุขตามท่ีสังคมมุ่งหวงั โดยผา่นกระบวนการทางการศึกษาท่ีสถานศึกษาทุกแห่ง 
ตอ้งด าเนินการจดัการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีตอ้งการให้เยาวชนเป็นคนเก่ง 
คนดี ด ารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้
นกัเรียนไดรั้บกระบวนการเรียนรู้แลว้ การป้องกนั และการช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาต่างๆ เป็นปัญหา
สังคมท่ีผูป้กครอง ครู อาจารย์ ทุกคนท่ีเก่ียวข้อง ตอ้งเขา้ไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาไม่ให้มี
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พฤติกรรมเส่ียง กระทรวงศึกษาธิการ (2558 : 2) ไดก้  าหนดนโยบายดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติด และอบายมุข โดยก าหนดมาตรฐานการป้องกนัเด็กและเยาวชนก่อนวยัเส่ียงและในวยั
เส่ียงไม่ให้เข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด เรียนรู้ถึงโทษและพิษภยัของยาเสพติด รู้จกัวิธีปฏิเสธ
หลีกเล่ียงยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อหลีกเล่ียง การหมกมุ่นมัว่สุมกบัยาเสพติด  
และอบายมุข ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ท่ีไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด จึงไดก้ าหนดนโยบายให้
ผูบ้ริหารสถานศึกษาน านโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบัติ จดัท า
แผนปฏิบติัการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งใน
และนอกสถานศึกษา ทั้งน้ี ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ต้องให้
ความส าคญัและมีจิตส านึกร่วมกนัท่ีจะปกป้องคุม้ครองดูแลช่วยเหลือนกัเรียนไม่ให้ไปเก่ียวขอ้งกบั
ยาเสพติด ใหค้วามร่วมมือและร่วมแรงร่วมใจจดักิจกรรมทั้งในหลกัสูตรและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
ส่งเสริม สนบัสนุนจดักิจกรรมป้องกนัและเฝ้าระวงัยาเสพติดในสถานศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของการเรียน
การสอน เช่น กิจกรรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่างๆ ค่ายคุณธรรม 
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีป้องกนัยาเสพติด กิจกรรมกีฬาป้องกนัยาเสพติด ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ของนกัเรียน นกัศึกษาทั้งในส่วนของชมรมและสภานกัเรียน รวมทั้งจดัการเรียนการสอนให้ความรู้ 
เสริมสร้างจิตส านึก ทกัษะชีวติ ภูมิคุม้กนัต่อตา้นยาเสพติดและอบายมุข จดัระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนทุกคนให้ทัว่ถึงโดยสร้างเครือข่ายแกนน าทุกระดบัในสถานศึกษา จดัระบบการด าเนินงาน
ยทุธศาสตร์ 5 มาตรการ ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ไดแ้ก่ (1) มาตรการ
ป้องกนั (2) มาตรการคน้หา (3) มาตรการรักษา (4) มาตรการเฝ้าระวงั และ (5) มาตรการบริหาร
จดัการ ภายใตก้ลยุทธ์ 4 ตอ้ง 2 ไม่ ท่ีก าหนดให้สถานศึกษาตอ้งมียุทธศาสตร์ ตอ้งมีแผนงาน ตอ้งมี
ระบบขอ้มูล ตอ้งมีเครือข่าย ไม่ปกปิดขอ้มูลและไม่ไล่ออก และผูบ้ริหารสถานศึกษา อ านวยการ 
ก ากบั ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและจดัมาตรการเสริมแรงให้แก่ผูรั้บผิดชอบดา้นยาเสพติด
ดีเด่น ด้วยการยกย่องชมเชย มอบโล่ เกียรติบตัร เล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ มาตรการลงโทษ
บุคลากรท่ีไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด ใหอ้อกจากราชการและเพิกถอนใบประกอบวชิาชีพครู 

ในปีการศึกษา 2555 – 2558 ผูร้ายงานในฐานะผูอ้  านวยการโรงเรียนมธัยมวดัดุสิตาราม
ไดพ้ฒันานกัเรียนโรงเรียนมธัยมวดัดุสิตารามให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย และจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม และวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น
ไดอ้ย่างมีความสุข ห่างไกลจากสารเสพติด ส่ือลามกอนาจาร เกมออนไลน์ การพนนั การหนีเรียน 
และการทะเลาะววิาท ตาม “โครงการโรงเรียนตน้แบบมาตรฐานระบบการตา้นยาเสพติด” โรงเรียน
ไดรั้บความร่วมมือจากรองผูอ้  านวยการ ครู บุคลากรของโรงเรียน นกัเรียน ผูป้กครอง หน่วยงาน
ราชการ และชุมชนอยา่งเขม้แข็ง ส่งผลให้โรงเรียนมธัยมวดัดุสิตารามไดรั้บ “โล่เกียรติคุณรางวลั
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โรงเรียนระดบัทอง ในโครงการโรงเรียนตน้แบบมาตรฐานระบบการตา้นยาเสพติด” ของส านกังาน
อาสากาชาด สภากาชาดไทย ในวนัท่ี 1 สิงหาคม 2556 ผูร้ายงานในฐานะผูอ้  านวยการโรงเรียนไดรั้บ 
“ประกาศเกียรติคุณ ผูบ้ริหารดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานตา้นส่ิงเสพติด” (TRC.VB Harm Prevention) 
ปีการศึกษา 2556 ของส านกังานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ต่อมาในปีการศึกษา 2557 ผูร้ายงานไดรั้บ 
“ประกาศเกียรติคุณ ผูบ้ริหารดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานตา้นส่ิงเสพติด” (TRC.VB Harm Prevention) 
ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 ของส านกังานอาสากาชาด สภากาชาดไทย และไดรั้บ “ประกาศ
เกียรติคุณ แสดงวา่ นายวิเชียร  ชุติมาสกุล มีคุณสมบติัดีเด่นในการท างานสนบัสนุนและพฒันาดา้น
มาตรฐานตา้นส่ิงเสพติดให้กบัเด็กและเยาวชนอย่างต่อเน่ือง” ถือเป็นแบบอย่างท่ีน่ายกย่องอย่างยิ่ง 
ของส านกังานอาสากาชาด สภากาชาดไทย  

ต่อมาในวนัท่ี 28 ตุลาคม 2558 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ไดแ้ต่งตั้งให้
ผูร้ายงานมาด ารงต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ซ่ึงเป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาด
ใหญ่ ตั้งอยู่ในแขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร มีลกัษณะทางกายภาพ ตั้งอยู่
ตรงกลางระหวา่งชุมชนวดัชิโนรสารามวรวหิาร วดัครุฑ และวดัอมัพวา ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีมีประชากร
อยู่อย่างหนาแน่น ส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในระดบัปานกลาง จดัเป็นชุมชนท่ีมีความเส่ียง 
ดา้นปัญหายาเสพติด นกัเรียนส่วนหน่ึงของโรงเรียนมาจากครอบครัวแตกแยก บิดาและมารดาหยา่ร้าง 
นกัเรียนบางคนอาศยัอยูก่บัญาติผูใ้หญ่ท่ีไม่ใช่บิดาและมารดา รวมทั้งบางครอบครัว บิดาและมารดา 
มีความจ าเป็นในการประกอบอาชีพล่วงเวลา เช่น คา้ขายในตลาดช่วงเวลาเย็นถึงกลางคืน หรือ
รับจา้งในโรงงานท่ีต้องท างานล่วงเวลา ตอ้งกลบับา้นดึก ท าให้นกัเรียนบางส่วนถูกทอดทิ้งให้อยู่
บา้นคนเดียว ในช่วงเวลาเยน็หลงัเลิกเรียน ซ่ึงเป็นสถานการณ์เส่ียงต่อการถูกชกัจูง ให้เขา้ไปสู่วงจร
ยาเสพติดและอบายมุขไดง่้าย 

ผูร้ายงานในฐานะผูอ้  านวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ซ่ึงมีประสบการณ์ในการพฒันา
นกัเรียนของโรงเรียนมธัยมวดัดุสิตาราม ให้ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข ไดต้ระหนกัและเล็งเห็น
ปัญหาซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนกับนักเรียนโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โรงเรียนจึงได้มอบหมายให้ครู             
ท่ีปรึกษาชั้นทุกห้องเรียนส ารวจข้อมูลนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงเก่ียวกับยาเสพติดและอบายมุข       
ผลการส ารวจขอ้มูลจากจ านวนนกัเรียน 2,541 คน ในปีการศึกษา 2558 ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1  แสดงจ านวนและร้อยละของนกัเรียนโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยัท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงเก่ียวกบั
ยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2558 

พฤติกรรมเส่ียงเก่ียวกบัยาเสพติดและอบายมุข 
ปีการศึกษา 2558 

จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. นกัเรียนสูบบุหร่ี หรือมีบุหร่ี หรืออุปกรณ์การสูบบุหร่ี 37 1.46 
2. นกัเรียนใชส้ารเสพติด หรือมีอุปกรณ์การเสพยาเสพติด 5 0.20 
3. นกัเรียนเล่นการพนนัหรือมีอุปกรณ์การพนนั 20 0.79 
4. นกัเรียนมีพฤติกรรมการทะเลาะววิาท 30 1.18 
5. นกัเรียนน าอาวธุมาโรงเรียน ท าร้ายผูอ่ื้นดว้ยอาวธุ 2 0.08 
6. นกัเรียนมัว่สุมตามร้านวดิีโอเกม 76 2.99 
7. นกัเรียนมีส่ือลามก หรือมีภาพอนาจาร 12 0.47 
8. นกัเรียนมีพฤติกรรมลกัขโมย 17 0.67 
9. นกัเรียนด่ืมเคร่ืองด่ืมประเภทมีแอลกอฮอล์ 37 1.46 
10. นกัเรียนขาดเรียนโดยไม่มีเหตุจ าเป็น 75 2.95 
11. นกัเรียนตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร 1 0.04 
12. นกัเรียนใชจ่้ายฟุ่มเฟือย 180 7.07 
13. นกัเรียนชอบเท่ียวในเวลากลางคืน 40 1.57 
14. สภาพแวดลอ้มของท่ีอยูอ่าศยัเอ้ือต่อการเก่ียวขอ้ง             

กบัยาเสพติด 
455 17.91 

รวม 987 38.84 

ทีม่า : โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั, 2558 : 73 
จากตารางท่ี 1 พบว่า นกัเรียนโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2558 มีพฤติกรรม

เส่ียงเก่ียวกบัยาเสพติดและอบายมุข จ านวน 987 คน (ร้อยละ 38.84) และนักเรียนท่ีมีพฤติกรรม
เส่ียงเก่ียวกบัยาเสพติด และมีพฤติกรรมเส่ียงเก่ียวกบัอบายมุข ดงัน้ี 
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1. นักเรียนมีพฤติกรรมเส่ียงเกีย่วกบัยาเสพติด ดงัตารางท่ี 2 
ตารางที ่2  แสดงจ านวนและร้อยละของนกัเรียนโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยัท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง

เก่ียวกบัยาเสพติด 

พฤติกรรมเส่ียงเก่ียวกบัยาเสพติด 
ปีการศึกษา 2558 

จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. นกัเรียนสูบบุหร่ี หรือมีบุหร่ี หรืออุปกรณ์การสูบบุหร่ี 37 1.46 
2. นกัเรียนใชย้าเสพติด หรือมีอุปกรณ์การเสพยาเสพติด   5 0.20 
3. สภาพแวดลอ้มของท่ีอยูอ่าศยัเอ้ือต่อการเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด 455 17.90 

รวม 497 19.56 

ทีม่า : โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั, 2558 : 74 
จากตารางท่ี 2 พบวา่ นกัเรียนโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2558 มีพฤติกรรมเส่ียง

เก่ียวกับยาเสพติด จ านวน 497 คน (ร้อยละ 19.56) ดังน้ี สภาพแวดล้อมของท่ีอยู่อาศัยเอ้ือต่อ       
การเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด จ านวน 455 คน (ร้อยละ 17.90) รองลงมา ไดแ้ก่ นกัเรียนสูบบุหร่ีหรือมี
บุหร่ี หรืออุปกรณ์การสูบบุหร่ี จ านวน 37 คน (ร้อยละ 1.46) และนกัเรียนใชย้าเสพติดหรืออุปกรณ์
การเสพยาเสพติด จ านวน 5 คน (ร้อยละ 0.20) ตามล าดบั 

2. นักเรียนมีพฤติกรรมเส่ียงเกีย่วกบัอบายมุข ดงัตารางท่ี 3 
ตารางที ่3  แสดงจ านวนและร้อยละของนกัเรียนโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยัท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง

เก่ียวกบัอบายมุข 

พฤติกรรมเส่ียงเก่ียวกบัอบายมุข 
ปีการศึกษา 2558 

จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. นกัเรียนใชจ่้ายฟุ่มเฟือย 180 7.08 
2. นกัเรียนมัว่สุมตามร้านวดิีโอเกม  76 2.99 
3. นกัเรียนขาดเรียนโดยไม่มีเหตุจ าเป็น  75 2.95 
4. นกัเรียนชอบเท่ียวในเวลากลางคืน  40 1.57 
5. นกัเรียนด่ืมเคร่ืองด่ืมประเภทมีแอลกอฮอล์  37 1.46 
6. นกัเรียนมีพฤติกรรมการทะเลาะววิาท  30 1.18 
7. นกัเรียนเล่นการพนนัหรือมีอุปกรณ์การพนนั  20 0.79 
8. นกัเรียนมีพฤติกรรมลกัขโมย  17 0.67 
9. นกัเรียนมีส่ือลามก หรือมีภาพอนาจาร  12 0.47 
10. นกัเรียนน าอาวธุมาโรงเรียน หรือท าร้ายผูอ่ื้นดว้ยอาวธุ   2 0.08 
11. นกัเรียนตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร   1 0.04 

รวม 490 19.28 

ทีม่า : โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั, 2558 : 75 
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จากตารางท่ี 3 พบว่า นกัเรียนโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2558 มีพฤติกรรม
เส่ียงเก่ียวกบัอบายมุข จ านวน 490 คน (ร้อยละ 19.28) ดงัน้ี นกัเรียนใชจ่้ายฟุ่มเฟือย จ านวน 180 คน 
(ร้อยละ 7.08) รองลงมา ได้แก่ นักเรียนมัว่สุมตามร้านวีดีโอเกม จ านวน 76 คน (ร้อยละ 2.99) 
นกัเรียนขาดเรียนโดยไม่มีเหตุจ าเป็น จ านวน 75 คน (ร้อยละ 2.95) นกัเรียนชอบเท่ียวเวลากลางคืน 
จ านวน 40 คน (ร้อยละ 1.57) นกัเรียนด่ืมเคร่ืองด่ืมประเภทมีแอลกอฮอล์ จ  านวน 37 คน (ร้อยละ 1.46) 
นกัเรียนมีพฤติกรรมทะเลาะวิวาท จ านวน 30 คน (ร้อยละ 1.18) นกัเรียนเล่นการพนนัหรือมีอุปกรณ์
การพนนั จ านวน 20 คน (ร้อยละ 0.79) นกัเรียนมีพฤติกรรมลกัขโมย จ านวน 17 คน (ร้อยละ 0.67) 
นกัเรียนมีส่ือลามกหรือภาพอนาจาร จ านวน 12 คน (ร้อยละ 0.47) นกัเรียนน าอาวุธมาโรงเรียนหรือ
ท าร้ายผูอ่ื้นดว้ยอาวุธ จ านวน 2 คน (ร้อยละ 0.08) และนกัเรียนตั้งครรภ์ก่อนวยัอนัควร จ านวน 1 คน 
(ร้อยละ 0.04) ตามล าดบั  

จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ ผูร้ายงานในฐานะผูอ้  านวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ได้
ตระหนกัและเล็งเห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบันกัเรียนของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ถึงแมแ้ต่ละรายการท่ีท า
การส ารวจจะมีปัญหาไม่รุนแรงมากมายนกั แต่ก็มีนกัเรียนจ านวนมากถึง 987 คน (ร้อยละ 38.84) ท่ีมี
พฤติกรรมเส่ียงเก่ียวกบัยาเสพติดและอบายมุข หากโรงเรียนไม่ด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาแต่
ปล่อยปละละเลยก็จะเป็นปัญหาท่ีส าคญัยิ่งของโรงเรียนต่อไป ดงันั้น ผูร้ายงานจึงไดป้ระสานงานไป
ยงัส านักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย เพื่อเข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบ        
การตา้นยาเสพติด แต่เน่ืองจากส านกังานอาสากาชาดมีเจา้หน้าท่ีปฏิบติังานจ านวนจ ากดั ในการดูแล
โรงเรียนในโครงการ จึงไม่รับโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยัเขา้ร่วมโครงการเพิ่ม อย่างไรก็ตาม ผูร้ายงาน
ไดป้ระสานงานไปยงัศูนยอ์  านวยการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
และไดจ้ดัท า “โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั” 
โดยระดมความร่วมมือจากบุคลากรทุกภาคส่วนของโรงเรียน ผูป้กครองนกัเรียน หน่วยงานราชการ 
และชุมชนให้เขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผน และด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ทั้งน้ี ผูร้ายงานได้
จดัท า “รายงานประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรส
วิทยาลยั” เพื่อจะไดท้ราบผลการด าเนินโครงการ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจ ปรับปรุง 
และพฒันาโครงการให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึนต่อไป เพื่อสกดักั้นปัญหายาเสพติดและอบายมุขมิให้
มาเกิดแก่นกัเรียนโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยัต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการประเมนิ 
1.  เพื่อประเมินบริบทของโครงการ (Context Evaluation) เก่ียวกบัความสอดคลอ้งของ

วตัถุประสงคข์องโครงการ  
2.  เพื่อประเมินปัจจยัน าเขา้ของโครงการ (Input Evaluation)  
3.  เพื่อประเมินกระบวนการด าเนินงานของโครงการ (Process Evaluation)  
4.  เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) ดงัน้ี 

4.1 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุขของกระทรวงศึกษาธิการ ไดแ้ก่ (1) มาตรฐานดา้นการป้องกนั (2) มาตรฐานดา้นการคน้หา 
(3) มาตรฐานดา้นการรักษา (4) มาตรฐานดา้นการเฝ้าระวงั และ (5) มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการ 

4.2 ผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ จ านวน 4 กิจกรรม ได้แก่ (1) ผลส าเร็จของการ
ด าเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว (2) ผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน (3) ผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์และ (4) ผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม
พฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 

4.4 ผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ไดแ้ก่ (1) ผลท่ีปรากฏต่อนกัเรียน (2) ผลท่ีปรากฏต่อครู (3) ผลท่ีปรากฏต่อ
ผูบ้ริหาร และ (4) ผลท่ีปรากฏต่อสถานศึกษา ผูป้กครองและชุมชน 

 

ขอบเขตของการประเมนิ 
1.  ขอบเขตด้านเนือ้หา 
 1.1 การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรส

วิทยาลยั ปีการศึกษา 2559 – 2560 ใชรู้ปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model)ในการประเมิน 
จ านวน 4 ดา้น ดงัน้ี 

 1.1.1 การประเมินดา้นบริบทของโครงการ (Context Evaluation) เก่ียวกบัความสอดคลอ้ง
ของวตัถุประสงคข์องโครงการกบันโยบายทางการศึกษา สภาพปัญหาพฤติกรรมเส่ียงของนกัเรียน
ดา้นยาเสพติดและอบายมุข ความตอ้งการของผูป้กครองและชุมชน และความเป็นไปไดข้องโครงการ 

 1.1.2 การประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ของโครงการ (Input Evaluation) ในการด าเนิน
โครงการเก่ียวกบัความเหมาะสมและเพียงพอของบุคลากร งบประมาณ ระยะเวลา การสนบัสนุนของ
ฝ่ายบริหารและความร่วมมือของผูป้กครองและชุมชน 
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1.1.3 การประเมินดา้นกระบวนการของโครงการ (Process Evaluation) เก่ียวกบัการบริหาร
โครงการ ขั้นตอนการด าเนินงาน ไดแ้ก่ การวางแผน การด าเนินงาน การประเมินผล การปรับปรุง
และพฒันาการด าเนินงานของกิจกรรมตามโครงการ จุดเด่น จุดดอ้ย และขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง
และพฒันา 

1.1.4 การประเมินดา้นผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation)  ดงัน้ี 
1) ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด

และอบายมุขของกระทรวงศึกษาธิการ ไดแ้ก่ 
(1) มาตรฐานดา้นการป้องกนั 
(2) มาตรฐานดา้นการคน้หา 
(3) มาตรฐานดา้นการรักษา 
(4) มาตรฐานดา้นการเฝ้าระวงั 
(5) มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการ 

2) ผลส าเร็จของการด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด  
และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมหลกั จ านวน 4 กิจกรรม ดงัน้ี 

(1) ผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมหอ้งเรียนสีขาว 
(2) ผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
(3) ผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์
(4) ผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ี

เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู ้มีส่วนเก่ียวข้องท่ีมีต่อโครงการ

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 
4) ผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด  

และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ไดแ้ก่ 
(1) ผลท่ีปรากฏต่อนกัเรียน 
(2) ผลท่ีปรากฏต่อครู 
(3) ผลท่ีปรากฏต่อผูบ้ริหาร 
(4) ผลท่ีปรากฏต่อสถานศึกษา ผูป้กครองและชุมชน 
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2.  ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2.1 ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 - 2560 ดงัน้ี 

 2.1.1 ปีการศึกษา 2559 ประชากร จ านวน 5 กลุ่ม ดงัน้ี  
1) กลุ่มที ่1 ประชากรท่ีใชใ้นประเมินบริบทของโครงการดา้นความสอดคลอ้ง

ของวตัถุประสงค ์ประกอบดว้ยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
 (1) ผูบ้ริหาร จ านวน 4 คน 
 (2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 15 คน 
2) กลุ่มที ่2 ประชากรท่ีใช้ในประเมินปัจจยัน าเขา้ของโครงการ ประกอบดว้ย 

ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
 (1) ผูบ้ริหาร จ านวน 4 คน 
 (2) ครู จ านวน 115 คน 
3) กลุ่มที ่3 ประชากรท่ีใชใ้นประเมินกระบวนการของโครงการ ประกอบดว้ย

ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
 (1) ผูบ้ริหาร จ านวน 4 คน 
 (2) ครู จ านวน 115 คน 
4) กลุ่มที ่4 ประชากรท่ีใชใ้นประเมินผลผลิตของโครงการเก่ียวกบั ผลการด าเนิน

กิจกรรมของโครงการ ประกอบดว้ยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
 (1) ผูบ้ริหาร จ านวน 4 คน 
 (2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 15 คน 
 (3) ครู จ านวน 115 คน 
 (4) นกัเรียน จ านวน 2,338 คน 
 (5) ผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 2,338 คน 
 (6) บุคลากรเครือข่าย จ านวน 40 คน ไดแ้ก่ 

 6.1 ครูพระ จ านวน 20 รูป 
 6.2 ครูทหาร จ านวน 10 นาย 
 6.3 ครูต ารวจ จ านวน 10 นาย 



11 
 

5) กลุ่มที ่5 ประชากรท่ีใช้ในการประเมินดา้นผลผลิตของโครงการเก่ียวกบั
ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ประกอบดว้ย ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

(1) ผูบ้ริหาร จ านวน 4 คน 
(2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 15 คน 
(3) ครู จ  านวน 115 คน 
(4) นกัเรียน จ านวน 2,338 คน 
(5) ผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 2,338 คน 
(6) บุคลากรเครือข่าย จ านวน 40 คน  ไดแ้ก่ 

6.1 ครูพระ จ านวน 20 รูป 
6.2 ครูทหาร จ านวน 10 นาย 
6.3 ครูต ารวจ จ านวน 10 นาย 

2.1.2 ปีการศึกษา 2560 ประชากร จ านวน 5 กลุ่ม ดงัน้ี  
1) กลุ่มที ่1 ประชากรท่ีใชใ้นประเมินบริบทของโครงการดา้นความสอดคลอ้ง

ของวตัถุประสงค ์ประกอบดว้ยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
(1) ผูบ้ริหาร จ านวน 4 คน 
(2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 15 คน 

2) กลุ่มที ่2 ประชากรท่ีใช้ในประเมินปัจจยัน าเขา้ของโครงการ ประกอบดว้ย
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

(1) ผูบ้ริหาร จ านวน 4 คน 
(2) ครู จ านวน 115 คน 

3) กลุ่มที ่3 ประชากรท่ีใชใ้นประเมินกระบวนการของโครงการ ประกอบดว้ย
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

(1) ผูบ้ริหาร จ านวน 4 คน 
(2) ครู จ านวน 115 คน 

4) กลุ่มที ่4 ประชากรท่ีใชใ้นประเมินผลผลิตของโครงการเก่ียวกบั ผลการด าเนิน
กิจกรรมของโครงการ ประกอบดว้ยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

(1) ผูบ้ริหาร จ านวน 4 คน 
(2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 15 คน 
(3) ครู จ านวน 115 คน 
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(4) นกัเรียน จ านวน 2,229 คน 
(5) ผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 2,229 คน 
(6) บุคลากรเครือข่าย จ านวน 40 คน ไดแ้ก่ 

6.1 ครูพระ จ านวน 20 รูป 
6.2 ครูทหาร จ านวน 10 นาย 
6.3 ครูต ารวจ จ านวน 10 นาย 

5) กลุ่มที่ 5 ประชากรท่ีใช้ในการประเมินดา้นผลผลิตของโครงการเก่ียวกบั
ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ประกอบดว้ย ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

(1) ผูบ้ริหาร จ านวน 4 คน 
(2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 15 คน 
(3) ครู จ  านวน 115 คน 
(4) นกัเรียน จ านวน 2,229 คน 
(5) ผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 2,229 คน 
(6) บุคลากรเครือข่าย จ านวน 40 คน  ไดแ้ก่ 

6.1 ครูพระ จ านวน 20 รูป 
6.2 ครูทหาร จ านวน 10 นาย 
6.3 ครูต ารวจ จ านวน 10 นาย 

2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการประเมินคร้ังน้ี มีดงัน้ี 
2.2.1 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 5 กลุ่ม ดงัน้ี  

1) กลุ่มที ่1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการประเมินดา้นบริบทของโครงการ ประกอบดว้ย
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

(1) ผูบ้ริหาร ศึกษาจากประชากร จ านวน 4 คน  
(2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาจากประชากร จ านวน 15 คน 

2) กลุ่มที ่2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ของโครงการ 
ประกอบดว้ย ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

(1) ผูบ้ริหาร ศึกษาจากประชากร จ านวน 4 คน 
(2) ครู ศึกษาจากประชากร จ านวน 115 คน 
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3) กลุ่มที ่3 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ 
ประกอบดว้ย ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

(1) ผูบ้ริหาร ศึกษาจากประชากร จ านวน 4 คน 
(2) ครู  ศึกษาจากประชากร จ านวน 115 คน 

4) กลุ่มที ่4 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการประเมินผลผลิตของโครงการเก่ียวกับผล    
การด าเนินกิจกรรมของโครงการ ประกอบดว้ย ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

(1) ผูบ้ริหาร ศึกษาจากประชากร  จ านวน 4 คน  
(2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาจากประชากร จ านวน 15 คน 
(3) ครู ศึกษาจากประชากร จ านวน 115 คน 
(4) นกัเรียน จ านวน 372 คน 
(5) ผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 372 คน 
(6) บุคลากรเครือข่าย ศึกษาจากประชากร จ านวน 40  คน ไดแ้ก่ 

6.1 ครูพระ จ านวน 20 รูป 
6.2 ครูทหาร จ านวน 10 นาย 
6.3 ครูต ารวจ จ านวน 10 นาย 

5) กลุ่มที ่5 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการประเมินดา้นผลผลิตของโครงการเก่ียวกบั
ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ประกอบดว้ย ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

(1) ผูบ้ริหาร ศึกษาจากประชากร  จ านวน 4 คน  
(2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาจากประชากร จ านวน 15 คน 
(3) ครู ศึกษาจากประชากร จ านวน 115 คน 
(4) นกัเรียน จ านวน 372 คน 
(5) ผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 372 คน 
(6) บุคลากรเครือข่าย ศึกษาจากประชากร จ านวน 40  คน ไดแ้ก่ 

6.1 ครูพระ จ านวน 20 รูป 
6.2 ครูทหาร จ านวน 10 นาย 
6.3 ครูต ารวจ จ านวน 10 นาย 

2.2.2 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 5 กลุ่ม ดงัน้ี  
1) กลุ่มที ่1 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการประเมินดา้นบริบทของโครงการ ประกอบดว้ย

ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
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(1) ผูบ้ริหาร ศึกษาจากประชากร จ านวน 4 คน  
(2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาจากประชากร จ านวน 15 คน 

2) กลุ่มที ่2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ของโครงการ 
ประกอบดว้ย ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

(1) ผูบ้ริหาร ศึกษาจากประชากร จ านวน 4 คน 
(2) ครู  ศึกษาจากประชากร จ านวน 115 คน 

3) กลุ่มที ่3 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการประเมินดา้นกระบวนการของโครงการ 
ประกอบดว้ย ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

(1) ผูบ้ริหาร ศึกษาจากประชากร จ านวน 4 คน 
(2) ครู  ศึกษาจากประชากร จ านวน 115 คน 

4) กลุ่มที ่4 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการประเมินผลผลิตของโครงการเก่ียวกับผล   
การด าเนินกิจกรรมของโครงการ ประกอบดว้ย ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

(1) ผูบ้ริหาร ศึกษาจากประชากร  จ านวน 4 คน  
(2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาจากประชากร จ านวน 15 คน 
(3) ครู ศึกษาจากประชากร จ านวน 115 คน 
(4) นกัเรียน จ านวน 355 คน 
(5) ผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 355 คน 
(6) บุคลากรเครือข่าย ศึกษาจากประชากร จ านวน 40  คน ไดแ้ก่ 

6.1 ครูพระ จ านวน 20 รูป 
6.2 ครูทหาร จ านวน 10 นาย 
6.3 ครูต ารวจ จ านวน 10 นาย 

5) กลุ่มที ่5 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการประเมินดา้นผลผลิตของโครงการเก่ียวกบั
ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ประกอบดว้ย ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

(1) ผูบ้ริหาร ศึกษาจากประชากร  จ านวน 4 คน  
(2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาจากประชากร จ านวน 15 คน 
(3) ครู ศึกษาจากประชากร จ านวน 115 คน 
(4) นกัเรียน จ านวน 355 คน 
(5) ผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 355 คน 
(6) บุคลากรเครือข่าย ศึกษาจากประชากร จ านวน 40  คน ไดแ้ก่ 
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6.1 ครูพระ จ านวน 20 รูป 
6.2 ครูทหาร จ านวน 10 นาย 
6.3 ครูต ารวจ จ านวน 10 นาย 

3. ขอบเขตด้านรูปแบบการประเมิน 
 ผูร้ายงานใชรู้ปแบบของการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ของดาเนียล แอล. สตัฟเฟิลบีม 
(Danial L. Stufflebeam) 

4. ขอบเขตของระยะเวลา 
 ระยะเวลาในการประเมิน ไดแ้ก่ ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย หมายถึง 

โครงการท่ีไดด้ าเนินการให้โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั เป็นสถานศึกษาท่ีปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ตามนโยบายด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด และพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 - 2560 ประกอบดว้ยกิจกรรมหลกั จ านวน 4 กิจกรรม ดงัน้ี 

1.1 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว หมายถึง การด าเนินงานพฒันานกัเรียนให้ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ดว้ยการกล่อมเกลาจิตใจนกัเรียนให้มีจิตสาธารณะ มีความเป็นผูน้ า และฝึกความรับผิดชอบ
ประกอบดว้ยกิจกรรม จ านวน 2 กิจกรรม ดงัน้ี 

1.1.1 กิจกรรมกลยุทธ์ห้องเรียนสีขาว 4 ดา้นไดแ้ก่ มีแหล่งเรียนรู้ ดูแลช่วยเหลือ (ให้
ค  าปรึกษาแนะน า) เอ้ือเฟ้ือดว้ยคุณธรรม (มีหลกัธรรมประจ าหอ้งเรียน) และสร้างสรรคด์ว้ยกิจกรรม 

1.1.2 กิจกรรมการจดัองคก์รภายในห้องเรียนสีขาว 4 ฝ่าย ไดแ้ก่ ฝ่ายการเรียน ฝ่ายการงาน 
ฝ่ายสารวตัรนกัเรียน และฝ่ายกิจกรรม 

1.2 กิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง การด าเนินงานดูแล และพฒันา
นกัเรียนใหป้ลอดยาเสพติดและอบายมุข ประกอบดว้ยกิจกรรม 5 กิจกรรม ดงัน้ี 

1.2.1 กิจกรรมรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
1.2.2 กิจกรรมคดักรองนกัเรียน 
1.2.3 กิจกรรมป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
1.2.4 กิจกรรมส่งเสริมและพฒันานกัเรียน 
1.2.5 กิจกรรมส่งต่อนกัเรียน 
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1.3 กจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง การจดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนกั ปลูกจิตส านึก 
และกล่อมเกลาจิตใจนกัเรียนไม่ให้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดและอบายมุข ประกอบดว้ยกิจกรรม 
จ านวน 4 กิจกรรม ดงัน้ี 

1.3.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม  
1.3.2 กิจกรรมศิลปะ นาฏศิลป์ และดนตรี 
1.3.3 กิจกรรมสัปดาห์วนัพระสุนทรโวหาร (ภู่) ต่อตา้นยาเสพติดและอบายมุข 
1.3.4 กิจกรรมกีฬาตา้นภยัยาเสพติดและอบายมุข 

1.4 กจิกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การด าเนินงาน
พฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพของโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั จ านวน 3 กิจกรรม ดงัน้ี 

1.4.1 กิจกรรมการจดัสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน 
1.4.2 กิจกรรมการพฒันาแหล่งเรียนรู้และอินเทอร์เน็ต 
1.4.3 กิจกรรมการติดตั้งกลอ้งวงจรปิดบริเวณจุดอบัและท่ีลบัตา 

2. การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข หมายถึง การประเมิน
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2559 – 2560 
โดยใชรู้ปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ประกอบดว้ย การประเมิน จ านวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

2.1 การประเมินด้านบริบทของโครงการ (Context Evaluation) หมายถึง การประเมินความ
สอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคข์องโครงการกบันโยบายทางการศึกษา สภาพปัญหาพฤติกรรมเส่ียงของ
นกัเรียนด้านยาเสพติดและอบายมุข ความตอ้งการของผูป้กครองและชุมชน และความเป็นไปได้ของ
โครงการ 

2.2 การประเมินด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ (Input Evaluation) หมายถึง การประเมิน
ความเหมาะสม และความเพียงพอของบุคลากรท่ีเขา้ร่วมโครงการ งบประมาณ ระยะเวลา การสนบัสนุนของ
ฝ่ายบริหารและความร่วมมือของผูป้กครองและชุมชน 

2.3 การประเมินด้านกระบวนการของโครงการ (Process Evolution) หมายถึง การประเมิน
การบริหารโครงการ ขั้นตอนการด าเนินงาน จุดเด่น จุดดอ้ย และขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพฒันา 
ปีการศึกษา 2559 - 2560  

2.4 การประเมินด้านผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) หมายถึง การประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของโครงการ ปีการศึกษา 2559 - 2560 ไดแ้ก่  

2.4.1 ผลการประเมินตนองของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยัตามมาตรฐานโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของกระทรวงศึกษาธิการ ไดแ้ก่ 

1) มาตรฐานดา้นการป้องกนั 
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2) มาตรฐานดา้นการคน้หา 
3) มาตรฐานดา้นการรักษา 
4) มาตรฐานดา้นการเฝ้าระวงั 
5) มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการ 

2.4.2 ผลส าเร็จของการด าเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ซ่ึงประกอบดว้ย กิจกรรมหลกั จ านวน 4 กิจกรรม ไดแ้ก่ 

1)  ผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมหอ้งเรียนสีขาว 
2)  ผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
3)  ผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์
4)  ผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ 

การจดัการเรียนรู้ 
2.4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจ หมายถึง ผลการประเมินความพึงพอใจผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากร
เครือข่าย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ท่ีมีต่อโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 

2.4.4 ผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการ หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนิน
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ได้แก่ ผลท่ี
ปรากฏต่อนักเรียน ผลท่ีปรากฏต่อครู ผลท่ีปรากฏต่อผูบ้ริหาร และผลท่ีปรากฏต่อสถานศึกษา 
ผูป้กครองและชุมชน 

3. ผลการประเมินโครงการ หมายถึง ผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั จ านวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นบริบท (2) ดา้นปัจจยัน าเขา้ (3) ดา้น
กระบวนการ และ (4) ดา้นผลผลิต 

4. สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข หมายถึง สถานศึกษาท่ีนกัเรียนสามารถ
เรียนรู้ร่วมกบัเพื่อนไดอ้ยา่งมีความสุข ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขทุกชนิดและเป็นสถานศึกษา
ท่ีปลอดยาเสพติดและปัจจยัเส่ียงทุกชนิด มีการด าเนินงานตามนโยบายดา้นการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามกระบวนการท่ีมีความ
เขม้แขง็ ต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 

5. ความพงึพอใจ หมายถึง ระดบัความพึงพอใจหรือทศันคติท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีต่อการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 
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6. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หมายถึง บุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบัโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559-2560 ไดแ้ก่ 

6.1 ผู้บริหาร หมายถึง รองผูอ้  านวยการโรงเรียน ซ่ึงเป็นผูร่้วมกันจดัท าและด าเนิน
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 
2559-2560 

6.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ท่ีปฏิบติังานในปีการศึกษา 2559-2560 

6.3 ครู หมายถึง ครูผูส้อน และครูท่ีปฏิบติังานของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2559-
2560 

6.4 นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ปี
การศึกษา 2559-2560 

6.5 ผู้ปกครองนักเรียน หมายถึง ผูป้กครองนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 โรงเรียน
ชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559-2560 

6.6 บุคลากรเครือข่าย หมายถึง บุคลากรเครือข่ายทางการศึกษาท่ีปฏิบติังานท่ีโรงเรียน
ชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559-2560 จ านวน 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

6.6.1 ครูพระ ไดแ้ก่ พระของวดัชิโนรสารามวรวิหาร และวดัครุฑ ซ่ึงเป็นวดัท่ีอยูใ่กลเ้คียง
กบัโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 

6.6.2 ครูทหาร ไดแ้ก่ ทหารของกองบญัชาการกองทพัเรือ 
6.6.3 ครูต ารวจ ไดแ้ก่ ต ารวจของสถานีต ารวจนครบาลบางกอกนอ้ย 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. นกัเรียนโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั มีความรู้คู่คุณธรรม เติบโตเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ

ไม่ไปขอ้งเก่ียวกบัยาเสพติดและอบายมุข 
2. เพื่อเป็นขอ้มูลสารสนเทศส าหรับผูบ้ริหารในการพฒันาโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยัให้

เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
3. ครูสามารถปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
4. ผูบ้ริหารสามารถปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
5. โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และไดรั้บ

การยอมรับจากผูป้กครองและชุมชน 
 



 
 

บทที ่ 2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั
ผูร้ายงานไดน้ าเสนอแนวคิด เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 1. หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัการประเมินโครงการ 
 2. รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) 
 3. หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
 4. บริบทของโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยัเก่ียวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
 5. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 
 6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  6.1 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินโครงการ 
  6.2 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 7. กรอบแนวคิดในการประเมิน 
 

หลกัการและแนวคดิเกีย่วกบัการประเมนิโครงการ 
หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัการประเมินโครงการ มีดงัน้ี 
1. ความหมายของการประเมินโครงการ 
นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการประเมินโครงการ ดงัน้ี 
สมคิด  พรมจุย้ (2552 : 29) ไดก้ล่าวถึงการประเมินว่า การประเมินเป็นกระบวนการท่ี

ก่อให้เกิดสารสนเทศ เพื่อช่วยให้ผูบ้ริหารตดัสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นการตรวจสอบ
ความกา้วหน้าของโครงการหรือแผนงานตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธ์ิของโครงการหรือแผนงาน
นั้นวา่มีมากนอ้ยเพียงใด 

สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์ (2559 : 20 - 21)  กล่าวถึงการประเมินว่าเป็น กระบวนการท่ีใช้ดุลยพินิจ 
(Judgement) และ/หรือค่านิยมและขอ้จ ากดัต่างๆ ในการพิจารณาตดัสินคุณค่าของส่ิงใดส่ิงหน่ึง
โดยการเปรียบเทียบผลท่ีวดัไดก้บัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ซ่ึงสรุปไวเ้ป็นสมการได ้ดงัน้ี 

การประเมิน = การวดั + ดุลยพนิิจ 
การประเมินจึงเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดสารสนเทศ (เชิงคุณค่า) เพื่อช่วยให้ผูมี้  
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อ านาจตดัสินใจไดต้ดัสินใจเลือกทางเลือกช่องท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ดงัแผนภูมิท่ี 1 
แผนภูมิที ่1 แสดงนิยามของการประเมินเพื่อการตดัสนใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ท่ีมา : สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์, 2559 : 21 
 

 

เชาว ์ อินใย (2553 : 4) ไดก้ล่าวถึงการประเมินโครงการวา่ หมายถึง กระบวนการพิจารณา
ตดัสินคุณค่าโดยการคน้ควา้ เก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ จากชุดของกิจกรรมท่ีจดัข้ึนอย่างมีระบบมา
ประกอบการตดัสินใจตีค่าผลการด าเนินการนั้นว่า บรรลุวตัถุประสงค์หรือใช้เป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการจดัการ  

พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ (2557 : 12) ไดก้ล่าววา่ การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการ
เชิงระบบเพื่อการตรวจสอบหรือช้ีบ่งถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ ซ่ึงจะให้ได้
ขอ้มูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหารจดัการ ปรับปรุงและพฒันา
โครงการ  

ดาเนียล แอล สตฟัเฟิลบีม และ แอนโทนี เจ ซิงค์ฟิลด์ (Daniel L. Stufflebeam and 
Antony J. Shinkfield, 2007: 9) ไดใ้ห้ความหมายของการประเมินโครงการไวว้า่ เป็นกระบวนการ
ของการแสวงหา เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูล และเป็นการเตรียมขอ้มูลสารสนเทศ ท่ีเป็นประโยชน์แก่
การตดัสินใจและแสวงหาทางเลือกท่ีเหมาะสมในการด าเนินโครงการและไดใ้ห้นิยามของการประเมิน
เพิ่มเติมวา่ เป็นการตดัสินคุณค่าอยา่งเป็นระบบเก่ียวกบัคุณประโยชน์หรือคุณภาพของส่ิงท่ีไดรั้บ  

ร็อบบินส์ เอส ที และเอ็ม คลัเทอร์ (Robbins, S.P. & M. Coulter, 1999 : 187) กล่าววา่ 
การประเมินผล หมายถึง กระบวนการดูแลติดตาม เพื่อท่ีจะรู้วา่องคก์ารหรือหน่วยงานไดรั้บและใช้
ทรัพยากรเพื่อด าเนินการให้บรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพียงใด ถา้ไม่ไดผ้ลตามแนวทางดงักล่าว การปรับปรุงแกไ้ขจะตอ้งมีข้ึนอนัเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร
ท่ีจะตอ้งคอยป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหา 

การประเมิน 

สารสนเทศ 

ค่านิยม 

ผูมี้อ านาจ 
ในการตดัสินใจ 

ขอ้จ ากดั 

ทางเลือก ก 
ทางเลือก ข 
ทางเลือก ค 
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 สรุปไดว้า่ การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการท่ีด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ 
เพื่อการตรวจสอบหรือบ่งช้ีถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ ซ่ึงจะช่วยให้ไดข้อ้มูล
สารสนเทศท่ีเช่ือถือได ้และเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจของผูบ้ริหาร หรือผูรั้บผิดชอบโครงการ
เก่ียวกบัการบริหารจดัการปรับปรุง และพฒันาโครงการ จุดเนน้ท่ีส าคญัของการประเมินโครงการ
อยูท่ี่การเพิ่มประสิทธิภาพ (efficiency) และประสิทธิผล (effectiveness) ของการด าเนินโครงการ 
  2. วตัถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 

  การประเมินโครงการมีวตัถุประสงค์ตามความคิดเห็นของนักวิชาการในลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนั ดงัน้ี 

 น็อกซ์ เอ บี (Knox, A.B., 1972 อา้งอิงในกาญจนา  วธันสุนทร, 2551 : 67 - 84) กล่าววา่ 
การประเมินโครงการมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 1. เพื่อแสดงให้เห็นถึงเหตุผลที่ชัดเจนของโครงการ อนัเป็นพื้นฐานที่ส าคญัของ
การตดัสินใจว่าลกัษณะใดของโครงการมีความส าคญัมากท่ีสุด ซ่ึงจะตอ้งท าการประเมินเพื่อหา
ประสิทธิผล และขอ้มูลชนิดใดท่ีจะตอ้งเก็บรวบรวมไวเ้พื่อการวเิคราะห์ 

  2. เพื่อรวบรวมขอ้มูลหลกัฐานความเป็นจริงและขอ้มูลท่ีจ  าเป็นเพื่อน าไปสู่การพิจารณา
ถึงประสิทธิผลโครงการ 

 3. เพื่อการวเิคราะห์ขอ้มูลและขอ้เทจ็จริงต่างๆ เพื่อน าไปสู่การสรุปผลโครงการ 
 4. เพื่อการตดัสินใจวา่ขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงใดท่ีสามารถน าไปใชไ้ด ้
 5. เพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจในการพฒันาปรับปรุงโครงการใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
  มอร์ซูน จาเซล พี (Moursund, Janet P., 1973, อา้งถึงในขวญันภา อุณหกานต,์ 2553 : 26) 

กล่าววา่ การประเมินโครงการมีความมุ่งหมายเฉพาะ ดงัน้ี 
 1. เพื่อท่ีจะทราบวา่การปฏิบติังานตามโครงการ บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่ 
 2. เพื่อท่ีจะทราบว่าเป้าหมายท่ีก าหนดไวเ้ป็นเป้าหมายท่ีปฏิบติัไดจ้ริงหรือไม่ และเป็น

เป้าหมายท่ีมีความเหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด 
 มิตเซล ฮารอลด์ อี (Mitzel, Harold E., 1982 อา้งถึงในพิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2557 : 15) กล่าววา่  

การประเมินโครงการมีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญั 3 ประการ ดงัน้ี 
 1. เพื่อแสดงผลการพิจารณาถึงคุณค่าของโครงการ 
 2. เพื่อช่วยใหผู้ต้ดัสินมีการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งยิง่ข้ึน 
 3. เพื่อการบริการขอ้มูลแก่ฝ่ายการเมืองเพื่อใชใ้นการก าหนดนโยบาย 
 รอซซี พี เอช และฟรีแมน (Rossi P. H. and Freeman, H. E., 2004 : 15) กล่าววา่ การประเมิน

โครงการมีวตัถุประสงคต์ามเหตุผล ดงัต่อไปน้ี 
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1. เพื่อพิจารณาถึงคุณค่าและการคาดคะเนคุณประโยชน์ของโครงการ 
2. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการ 
3. เพื่อเป็นการตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ขการด าเนินโครงการ 
4. เพื่อเป็นการวิเคราะห์ขอ้ดีและขอ้เสียหรือขอ้จ ากดัของโครงการ เพื่อการตดัสินใจ

ในการสนบัสนุนโครงการ 
5. เพื่อการตรวจสอบวา่การด าเนินโครงการบรรลุถึงเป้าหมายมากนอ้ยเพียงใด 
สรุปไดว้า่ วตัถุประสงค์ของการประเมินโครงการ คือ เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล 

เพื่อน ามาใชใ้นการตดัสินใจพิจารณาในดา้นคุณค่าในการปฏิบติัโครงการว่าบรรลุตามเป้าหมายท่ี
วางไวอ้ย่างไร มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากนอ้ยเพียงใด 
 3.  ประเภทของการประเมินโครงการ 
      รัตนะ  บวัสนธ์ (2550 : 40 - 42) ไดแ้บ่งการประเมินโครงการตามเกณฑ์ จ  านวน 5 ขอ้ 
ดงัน้ี  
  1. วตัถุประสงคก์ารประเมินและช่วงเวลาของโครงการซ่ึงหากแบ่งตามเกณฑ์น้ีการประเมิน
มี 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
      1.1 ประเมินก่อนด าเนินโครงการหรือก่อนน าโครงการไปใช้ (Pre - Evaluation 
Program or Exante Evaluation Program) ซ่ึงเป็นการประเมินโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยในการตดัสินใจ
น าโครงการไปใช ้ 
      1.2 ประเมินขณะด าเนินโครงการ (Formative Program or On Going Evaluation 
Program) เป็นการประเมินโครงการในขณะท่ีโครงการก าลงัด าเนินการอยู่ยงัไม่แล้วเสร็จเพื่อ
พิจารณาเก่ียวกบักระบวนการด าเนินงานโครงการหรือประเมินเพื่อก ากบัติดตามการด าเนินงานของ
โครงการให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงการประเมินประเภทน้ีคือ การประเมินเพื่อช่วยในการตดัสินใจ
ปรับปรุงพฒันาโครงการ  
      1.3 ประเมินส้ินสุดโครงการ (Post or Summative Evaluation Program) เป็นการประเมิน
เม่ือโครงการไดด้ าเนินการมาครบตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้โดยมุ่งพิจารณาผลส าเร็จของโครงการ
เป็นหลกั  
  2. เป้าหมายท่ียดึ  การประเมินจะประกอบดว้ย 2 ประเภท ไดแ้ก่ การประเมินท่ียึดเป้าหมาย
ของโครงการ เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบกบัผลส าเร็จของโครงการ ซ่ึงเรียกวา่การประเมินแบบอิงเป้าหมาย 
(Goal - Based Evaluation) และการประเมินท่ีไม่ยึดหรือเป็นอิสระจากเป้าหมาย (Goal - Free Evaluation) 
ซ่ึงประเมินโดยพิจารณาจากผลทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ แมว้า่ผลดงักล่าวนั้นจะเป็นไปหรือไม่
เป็นตามเป้าหมายก็ตาม 
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  3. ปรัชญาหรือความเช่ือพื้นฐาน ซ่ึงการแบ่งเช่นน้ีอาศยัพื้นฐานทางปรัชญาหรือความเช่ือ
เก่ียวกบัความจริงของคุณค่าและวิธีการเขา้ถึงความจริงของคุณค่าในการประเมิน ซ่ึงแบ่งประเภท
การประเมินไว ้2 ประเภท ไดแ้ก่ การประเมินตามวิธีการเชิงระบบหรือแบบปรนยันิยม และการประเมิน
ตามวธีิการเชิงธรรมชาติหรืออตันยันิยม  
  4. ผูป้ระเมินหรือหน่วยงานผูรั้บผิดชอบท าการประเมิน ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
การประเมินภายใน (Internal Evaluation) และการประเมินภายนอก (External evaluation)  
    5. วธีิการและลกัษณะขอ้มูลท่ีมุ่งประเมิน แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  
       5.1 การประเมินเชิงคุณภาพ (Qualitative Evaluation)  
       5.2 การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative Evaluation)  
       5.3 การประเมินแบบผสมผสาน (Mixed Evaluation)  
  พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ (2557 : 13 - 16) ไดใ้ชเ้กณฑก์ารประเมินโครงการ จ านวน 4 ขอ้ ดงัน้ี  
  1. ล าดบัเวลาการบริหารโครงการ โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
       1.1 การประเมินก่อนเร่ิมโครงการ หรือก่อนน าโครงการไปปฏิบติั (Intrinsic Evaluation) 
เป็นการประเมินท่ีอยูใ่นขั้นตอนของการวางแผนโครงการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูล
ต่างๆ ก่อนลงมือด าเนินการจดัท าโครงการ ซ่ึงอาจท าได ้2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
      1.1.1 การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ โดยการพิจารณาปัญหาและความ
จ าเป็นในการจดัท าโครงการ อาจใชเ้ทคนิคของการส ารวจความตอ้งการ (Needs Assessment) หรือ
ใช้การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ซ่ึงเป็นการพิจารณาสภาพความพร้อมของการจดัท า
โครงการในดา้นต่าง ๆ ท่ีจะท าใหมี้ความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติัจริง 
        1.1.2 การวิเคราะห์โครงการหรือการประเมินร่างโครงการ (Project Appraisal or 
Analysis) เป็นการพิจารณาเอกสารโครงการเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้อง
ระหว่างหัวขอ้ต่าง ๆ ของโครงการ ได้แก่ หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค์ เป้าหมาย เป็นตน้ เพื่อให้
โครงการท่ีเสนอมีความสมบูรณ์มากข้ึน 
       1.2 การประเมินขณะด าเนินงาน (On Going Evaluation) เป็นการประเมินท่ีจดัท า    
ในระหว่างการด าเนินโครงการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาความกา้วหน้าของโครงการเป็นช่วงๆ 
และเพื่อดูวา่การด าเนินโครงการไดเ้ป็นไปตามแผนที่ก าหนดหรือไม่ มีปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ 
ในแต่ละขั้นตอนการท างาน การประเมินขณะด าเนินงานน้ี ตอ้งอาศยักลไกของระบบก ากบัติดตาม
งานมาช่วย ท าใหก้ารประเมินเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
       1.3  การประเมินหลงัการด าเนินงาน (Pay - Off Evaluation) เป็นการประเมินท่ีจดัท าข้ึน
เม่ือการด าเนินโครงการเสร็จส้ินลงแล้ว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการตรวจสอบดูว่า เม่ือได้ด าเนิน
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โครงการจนส้ินสุดแลว้ ไดรั้บความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดมากนอ้ยเพียงใด ตลอดจนติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบหรือผลขา้งเคียงว่า มีอะไรเกิดข้ึนตามมาอีกบา้ง โดยสรุป คือ การประเมิน  
หลงัการด าเนินงานเป็นการประเมินผลท่ีเกิดข้ึน (Outcomes) และผลกระทบ (Impact) ของโครงการ  
และเป็นการประเมินผลรวมสรุปของโครงการทั้งหมด (Summative Evaluation) คือ การประเมิน
ตั้งแต่การวางแผนปฏิบติังาน ค่าใชจ่้าย และผลผลิตของโครงการ 

2. วตัถุประสงคข์องการประเมิน แบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  
  2.1 การประเมินความกา้วหนา้ของโครงการ (Formative Evaluation) เป็นการประเมิน

ขณะท่ีโครงการก าลงัด าเนินการอยู ่ โดยมุ่งตรวจสอบ ควบคุม ก ากบัดูแลการด าเนินงาน ตลอดจน
การศึกษาความกา้วหน้า ปัญหา อุปสรรค และขอ้บกพร่องต่างๆ ในระหว่างการด าเนินโครงการ 
เพื่อน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างราบร่ืน บรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการ 

  2.2 การประเมินผลรวมสรุป (Summative Evaluation) เป็นการประเมินหลงัจาก
เสร็จส้ินโครงการแล้ว เป็นการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการเพื่อมุ่งตรวจสอบว่า โครงการ
ประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายตามท่ีก าหนดไวห้รือไม่ เพียงใด ผลการประเมินจะ
เป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจว่า ควรยุติโครงการ หรือด าเนินต่อไป  หรือปรับขยายโครงการ
ในช่วงระยะต่อไป 

3. ส่ิงท่ีประเมิน  แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
    3.1 การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดลอ้ม (Context Evaluation) เป็นการประเมิน

เก่ียวกบันโยบาย เป้าหมาย สภาพเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาและความตอ้งการของบุคคลและหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งวา่ มีความสอดคลอ้งเอ้ือต่อการจดัท าโครงการหรือไม่ ตลอดจนทรัพยากรและขอ้จ ากดั
ต่างๆ ในการด าเนินโครงการใหมี้ความสอดคลอ้งกบันโยบายของหน่วยงานระดบัสูงกวา่และบริบทหรือ
สภาพขององคก์รท่ีจะจดัท าโครงการ 

    3.2 การประเมินปัจจยัเบ้ืองตน้ (Input Evaluation) เป็นการประเมินความพร้อมทั้ง
ในเชิงคุณภาพและความพอเพียงของทรัพยากรต่างๆ ก่อนเร่ิมโครงการว่า มีทรัพยากรพร้อมท่ีจะ
ด าเนินโครงการได้หรือไม่ สารสนเทศท่ีได้น ามาใช้ในการตดัสินใจเก่ียวกบัวิธีการของการใช้
ทรัพยากรต่างๆ เพื่อใหก้ารด าเนินโครงการสามารถบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

    3.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินขณะด าเนินงาน
หรือประเมินความกา้วหนา้ของโครงการ สารสนเทศท่ีไดน้ ามาใชใ้นการตดัสินใจเพื่อการปรับปรุง
การด าเนินโครงการ 
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   3.4 การประเมินผลผลิตหรือผลงาน (Product Evaluation) เป็นการประเมินหลงัจาก
การด าเนินโครงการส้ินสุดแลว้ ประกอบดว้ยการประเมินผลลพัธ์ (Output Evaluation) โดยพิจารณา
จากปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเปรียบเทียบกบัวตัถุประสงค์ของโครงการ และการประเมินผลกระทบ 
(Impact Evaluation) โดยเปรียบเทียบกบัวตัถุประสงค์ของแผนงานหรือองค์การ สารสนเทศท่ีได้
น ามาใชใ้นการตดัสินคุณค่าของผลผลิตของโครงการ ทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพ เพื่อการตดัสินใจว่า
ควรจะคงโครงการไว ้ปรับขยาย หรือยกเลิกโครงการ 
  4. หลกัยดึในการประเมิน โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
   4.1 การประเมินท่ีอิงวตัถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการ หรืองานเป็นเกณฑ ์
(Goal - Based Evaluation) เป็นการประเมินท่ีตดัสินคุณค่าของโครงการ จากการเปรียบเทียบผลของ
โครงการกบัผลท่ีคาดหวงัตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของโครงการ 
   4.2 การประเมินท่ีไม่อิงวตัถุประสงค/์เป้าหมายของโครงการ (Goal - Based Evaluation) 
เป็นการประเมินท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งก าหนดเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ของการประเมินให้สอดคลอ้ง
กบัเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ของโครงการ กล่าวคือ การตดัสินคุณค่าของโครงการควรเนน้ท่ีการตีค่า
ของผลทั้ งหมดท่ีเกิดข้ึน (Actual Outcomes) จากโครงการ ซ่ึงประกอบด้วยการประเมินผลท่ี
คาดหวงัตามเป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์องโครงการและผลท่ีมิไดค้าดหวงั 

4. ประโยชน์ของการประเมินโครงการ 
  นกัวชิาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการประเมินโครงการ ดงัน้ี 
  เยาวดี รางชยักุล วบิูลยศ์รี (2551 : 93) ไดส้รุปประโยชน์ของการประเมินผลโครงการไว ้
ดงัน้ี 
  1. การประเมินเป็นเคร่ืองมือของการรับรองคุณภาพในการใหบ้ริการ 
  2. การประเมินช่วยใหผู้ส้นบัสนุนดา้นเงินทุนไดรั้บทราบปัญหาหรืออุปสรรคในการ
ด าเนินงานของโครงการ โดยอาศยัหลกัฐานเชิงประจกัษจ์ากสภาพการณ์ท่ีเป็นจริง 
  3. การประเมินช่วยใหไ้ดข้อ้มูลซ่ึงเป็นสารสนเทศท่ีมีคุณค่าส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  4. การประเมินช่วยช้ีใหเ้ห็นความส าคญัของแต่ละโครงการตามล าดบัก่อนหลงั 
  5. การประเมินช่วยใหไ้ดข้อ้มูลป้อนกลบัจากผูรั้บบริการ ขอ้มูลประเภทน้ีท าให้ทราบ
ถึงขอ้จ ากดัและปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบติังานเพื่อน ามาปรับปรุงโครงการ 
  6. การประเมินช่วยให้ทราบถึงผลผลิตของโครงการทั้งในดา้นที่พึงประสงคแ์ละไม่
พึงประสงคค์วบคู่กนัไป 
  สมคิด พรมจุย้  (2552 : 37 - 38) ไดส้รุปไว ้ดงัน้ี 
  1. ช่วยให้ขอ้มูลและสารสนเทศ เพื่อน าไปใช้ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการวางแผน
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โครงการ ตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นในการด าเนินโครงการตลอดจน
ตรวจสอบความเป็นไปไดใ้นการจดักิจกรรมต่าง ๆ  
  2. ช่วยท าใหก้ารก าหนดวตัถุประสงคข์องโครงการมีความชดัเจน 
  3. ช่วยในการจดัหาขอ้มูลเก่ียวกบัความกา้วหนา้ ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนิน
โครงการ 
  4. ช่วยให้ขอ้มูลเก่ียวกบัความส าเร็จและความลม้เหลวของโครงการเพื่อน าไปใชใ้น
การตดัสินใจและวินิจฉยัว่าจะด าเนินโครงการในช่วงต่อไปหรือไม่ จะยกเลิกหรือขยายการด าเนิน
โครงการต่อไป 
  5. ช่วยใหไ้ดข้อ้มูลท่ีบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการวา่เป็นอยา่งไร 
  6. เป็นแรงจูงใจใหผู้ป้ฏิบติัโครงการ เพราะการประเมินโครงการดว้ยตนเอง จะท าให้
ผูป้ฏิบติังานไดท้ราบผลการด าเนินงาน จุดเด่น จุดดอ้ย และน าขอ้มูลไปใช้ในการปรับปรุง และพฒันา
โครงการใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์ (2559 : 22 - 23) กล่าวว่า ความส าคญัของการประเมินโครงการ
หมายถึง การบริหารโครงการต่าง  ๆไม่วา่จะเป็นโครงการทางดา้นเศรฐกิจ สังคม หรือการเมือง การปกครอง
ก็ตาม จะบงัเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จ าเป็นตอ้งอาศยัการประเมินโครงการท่ีเป็นระบบ 
กล่าวคือ ผลจากการประเมินโครงการจะท าให้ผูบ้ริหารโครงการไดท้ราบจุดเด่นและจุดดอ้ยของ
โครงการ เพื่อด าเนินการแกไ้ขโครงการไดท้นัท่วงที และในฐานะท่ีเป็นผูบ้ริหารรับผิดชอบโครงการ 
เม่ือไดเ้ห็นการด าเนินโครงการไปแลว้ย่อมตอ้งการทราบว่า โครงการนั้นไดบ้รรลุเป้าหมายหรือไม่
เพียงใด คุม้กบัทุนและแรงงานท่ีลงทุนไปหรือไม่ ค  าตอบของค าถามเหล่าน้ีจะไดจ้ากการประเมิน
โครงการ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการด าเนินโครงการในแง่มุมต่าง ๆ อยา่งทนัท่วงทีในขณะท่ีโครงการ
นั้นก าลงัด าเนินอยู ่ซ่ึงยอ่มน าไปสู่ผลส าเร็จของโครงการในท่ีสุด 
  สุขุม  มูลเมือง (2553 : 7) กล่าวไวว้า่ ความส าคญัของการประเมินโครงการ ไม่ใช่จะท า
หนา้ท่ีเพียงแต่เป็นการตดัสินใจปรับปรุงในขณะท่ีโครงการก าลงัด าเนินอยู ่หรือตดัสินผลรวบยอดเพื่อ
การเลือกท่ีจะด าเนินการต่อไป ปรับปรุง หรือยกเลิกโครงการเท่านั้น แต่ยงัเป็นส่ิงกระตุ้นให ้            
ผูด้  าเนินงานโครงการ มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ ระมดัระวงั และมีความต่ืนตวัในการด าเนินงานอยู่
เสมอ ซ่ึงก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีจะท าให้โครงการสามารถด าเนินการไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสบ
ผลส าเร็จไดดี้ยิง่ข้ึนและนบัไดว้า่การประเมินไดท้  าหนา้ท่ีทางดา้นจิตวทิยาอีกทางหน่ึงดว้ย  
     พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ (2557 : 12 - 13) ไดส้รุปความส าคญัของการประเมินโครงการวา่ มีประโยชน์
ต่อผูบ้ริหารและผูรั้บผิดชอบโครงการ ซ่ึงการประเมินโครงการเป็นกิจกรรมส าคญัในการบริหาร
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จดัการโครงการเพราะการประเมินโครงการมีความส าคญัและมีประโยชน์อยา่งยิ่งต่อการตดัสินใจ
ของผูบ้ริหารและผูรั้บผดิชอบโครงการ ซ่ึงสรุปได ้ดงัน้ี 
  1. ช่วยให้ไดข้อ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ เก่ียวกบัโครงการท่ีน าไปใช้ในการตดัสินใจ 
การตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใช้ในการด าเนินโครงการ ตลอดจน
ความเป็นไปไดใ้นการจดัท าโครงการ 
  2. ช่วยใหท้ราบขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัความกา้วหนา้ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนิน
โครงการซ่ึงน ามาใชใ้นการตดัสินใจเพื่อการปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงแกไ้ขการด าเนินโครงการ 
  3. ช่วยใหไ้ดข้อ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัความส าเร็จและความลม้เหลวของโครงการท่ี
น ามาใชใ้นการตดัสินใจ และวนิิจฉยัวา่จะยกเลิกหรือปรับขยายการด าเนินโครงการต่อไปอีก 
  4. ช่วยใหไ้ดข้อ้มูลสารสนเทศท่ีบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของโครงการวา่เป็นอยา่งไร 
คุม้ค่ากบัการลงทุนหรือไม่ 
  5. ช่วยให้เกิดการเสริมแรง สร้างพลงัจูงใจให้กบัผูป้ฏิบติังาน เม่ือทราบผลส าเร็จ 
จุดเด่น หรือจุดด้อยของโครงการ โดยจะมุ่งมัน่ปรับปรุง และพฒันาการด าเนินโครงการให้มี
คุณภาพและมาตรฐานสูงข้ึน 

   สรุปได้ว่า การประเมินโครงการ เป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญัและมีประโยชน์อย่างยิ่ง 
ในกระบวนการควบคุมคุณภาพของโครงการ ดงัน้ี 

   1. การประเมินจะเป็นแนวทางในการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละมาตรฐานของการด าเนินงาน
มีความชดัเจนข้ึน  

   2. การประเมินโครงการจะช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือเกิด
ประโยชน์เต็มท่ี เพราะข้อมูลใด หรือปัจจยัใด เป็นปัญหา จะได้รับการปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้
สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสมและคุม้ค่า 

   3. การประเมินโครงการช่วยให้แผนงานบรรลุวตัถุประสงค์ เม่ือโครงการไดรั้บการตรวจสอบ
วิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขให้ด าเนินการไปด้วยดีย่อมจะท าให้แผนงานด าเนินได้ด้วยดี และบรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไว ้

   4. การประเมินโครงการท าใหท้ราบถึงปัญหาและสามารถหาวธีิการแกปั้ญหาอนัเกิด
จากผลกระทบของโครงการและท าใหโ้ครงการมีขอ้ท่ีท าใหเ้กิดความเสียหายลดนอ้ยลง 

   5. การประเมินโครงการมีส่วนในการสร้างขวญัและก าลังใจให้ผู ้ปฏิบัติตาม
โครงการ เป็นการศึกษาวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุง แกไ้ข และเสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ อนัจะน ามา
ซ่ึงผลงานท่ีดีเป็นท่ียอมรับของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
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   6.  การประเมินโครงการช่วยในการตดัสินใจในการบริหารโครงการ กล่าวคือ      
การประเมินจะท าใหผู้บ้ริหารทราบถึงอุปสรรค ปัญหา ขอ้ดี ขอ้เสีย ความเป็นไปได้แนะแนวทางใน         
การปรับปรุงแกไ้ขด าเนินการโครงการ 
 5. รูปแบบของการประเมินโครงการ 
  การประเมินโครงการ มีความหลากหลายทั้งในดา้นแนวคิด หลกัการ และจุดมุ่งหมาย
ในการประเมิน ดงันั้น แนวทางการประเมินจึงมีรูปแบบแตกต่างกนัออกไป ไดมี้ผูส้ร้างทฤษฎีการประเมิน
โครงการในแต่ละทฤษฏีเป็นแนวคิดการประเมิน ซ่ึงเรียกว่า “รูปแบบการประเมิน” (Model of 
Evaluation) ดงัน้ี 
      5.1 รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ (Tyler) 
   ราลฟ์ ดบับลิว ไทเลอร์ (Ralph W. Tyler อา้งถึงใน เยาวดี รางชยักุล วิบูลยศ์รี, 2556 : 
18) ว่าการประเมิน คือ การเปรียบเทียบพฤติกรรมเฉพาะอย่าง (performance) กับจุดมุ่งหมายเชิง
พฤติกรรมท่ีวางไว ้โดยเช่ือว่า จุดมุ่งหมายท่ีตั้งไวอ้ย่างชัดเจน รัดกุม และจ าเพาะเจาะจงแล้ว จะเป็น
แนวทางช่วยในการประเมินไดเ้ป็นอยา่งดีในภายหลงั ไทเลอร์ ไดพ้ฒันาแบบจ าลองน้ีข้ึนในปี ค.ศ. 1942 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการประเมินผลทางการศึกษาประเด็นท่ีใช้ในการประเมิน คือ วตัถุประสงค์ เป็น
การตรวจสอบว่าผลการด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวห้รือไม่ มุ่งเน้นท่ีการวดัผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษาท่ีเป็นผลมาจากการเรียนการสอนในโรงเรียนซ่ึงมีขั้นตอนการประเมิน ดงัน้ี 
   1.  คน้หาจุดมุ่งหมายท่ีแทจ้ริงของโครงการท่ีจะประเมิน 
   2.  น าจุดมุ่งหมายมาแตกเป็นวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
   3.  จดัเน้ือหาและ program ของโครงการประเมินให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
เชิงพฤติกรรมนั้น ๆ  
   4.  ท าการทดสอบก่อนเร่ิมโครงการ (Pre - test) ดว้ยเคร่ืองมือท่ีน่าเช่ือถือ 
   5.  ด าเนินการตามโครงการท่ีก าหนดไว ้
   6.  เม่ือเสร็จส้ินโครงการแลว้ท าการทดสอบอีกคร้ังหน่ึง (Post - test) 
   7.  ประเมินประสิทธิภาพของโครงการโดยการเปรียบเทียบคะแนน จากผลการสอบ 
Pre - test และ Post - test 
   8.  น าผลการประเมินไปใช ้
   สรุปไดว้่า  การประเมินโครงการตามรูปแบบของไทเลอร์ เป็นการประเมินโครงการ
ทางการศึกษา ซ่ึงควรท าการประเมินเป็นล าดบัตั้งแต่เร่ิมตน้โครงการโดยประเมินวตัถุประสงค์ของ
โครงการวา่สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐ สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการหรือไม่ และประเมิน
แผนเพื่อตรวจสอบผลการด าเนินโครงการเพื่อน ามาวางแผนโครงการใหม่  ประเมินส่ือและเคร่ืองมือวา่
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มีคุณภาพตามท่ีตอ้งการหรือไม่  ประเมินการบริหารจดัการ การด าเนินงาน  มีปัญหาและอุปสรรค
อะไรบา้ง  จากนั้นประเมินผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึน  และหลงัจากเสร็จส้ินโครงการแลว้ ตอ้งมีการก ากบั
โครงการอยา่งต่อเน่ืองเพื่อป้องกนัการเบ่ียงเบนทิศทางการด าเนินโครงการ 
  5.2 รูปแบบการประเมินของครอนบาค (Cronbach) 
         ครอนบาค ลี โจเซฟ (Cronbach Lee. Joseph, 1963 อา้งถึงใน พิสณุ ฟองศรี, 2549 : 
81 - 89) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการประเมินของครอนบาคไวว้า่ หมายถึง การเก็บรวบรวมขอ้มูลและใช้
ขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัโครงการทางการศึกษา โดยท่ีโครงการทางการศึกษาจะมีขอบเขต
ครอบคลุมถึงกิจกรรมต่างๆ ทางการศึกษา ซ่ึงอาจเป็นส่ือการเรียนการสอน  กิจกรรมการเรียนการสอน 
หลักสูตร หรือประสบการณ์การเรียนท่ีสถานศึกษาจัดให้ผู ้เรียน การประเมินจะเก่ียวข้องกับ           
การตดัสินใจหลายเร่ือง  จ  าเป็นตอ้งอาศยัขอ้มูลหลายดา้น ในความคิดเห็นของครอนบาคส่ิงท่ีเรียกวา่ 
“โครงการ” ก็อาจเป็นไดท้ั้งกิจกรรมใดๆ ก็ได ้เช่น กิจกรรมการเรียนรู้แนวทางหรือขอ้เสนอแนะให้
คนส่วนใหญ่ปฏิบติัตลอดจนการทดลองทางการศึกษาอ่ืน 
         ครอนบาคมีความเห็นแตกต่างจากไทเลอร์ท่ีเป็นผูน้ าส าคัญในการประเมิน
โครงการ ในเร่ืองของการประเมินผลการเรียนการสอนตรงท่ีเขาไม่เห็นด้วยเก่ียวกบัการก าหนด
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมของผูเ้รียนอยา่งเฉพาะเจาะจงหรืออย่างแคบ  ทั้งน้ีครอนบาคเสนอแนะให้
ก าหนดไวอ้ยา่งกวา้งๆ หรือทัว่ๆ ไปโดยเขาให้เหตุผลว่า การก าหนดจุดประสงคเ์ฉพาะเจาะจงจะท า
ให้ผูเ้รียนและผูส้อนสนใจกบัพฤติกรรมการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น และละเลยไม่ให้ความ
สนใจเรียนรู้หรือท าการสอนในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั  
         นอกจากนั้นยงัเสนอแนะให้มีการรวบรวมขอ้มูลอย่างรอบดา้นมากกว่าท่ีจะเก็บ
ขอ้มูลเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเพื่อการประเมินผูเ้รียน และสนับสนุนให้ใช้วิธีการศึกษาภาพรวม
เฉพาะตวัผูเ้รียน และไม่ใช้วิธีการเปรียบเทียบระหว่างผูเ้รียนเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเช่น ขอ้มูล
ทางดา้นความรู้ ทศันคติ กระบวนการเรียนรู้  เป็นตน้  
         ครอนบาคไดเ้สนอใหท้ าการประเมิน จ านวน 4 ดา้นไดแ้ก่ 
         1. การศึกษากระบวนการ (Process Studies) เป็นการศึกษาหรือประเมินเหตุการณ์
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพื่อปรับปรุงหลกัสูตรและพฒันาโปรแกรม
การเรียนการสอน 
         2. การวดัความสามารถทัว่ไป (Proficiency Measures) เป็นการประเมินความสามารถ
ของนกัเรียนโดยใชแ้บบทดสอบมาตรฐาน  ครอนบาคจะให้ความส าคญักบัคะแนนรายขอ้มากกว่า
คะแนนรวม เพราะคะแนนรวมจะบอกถึงความส าเร็จหรือความลม้เหลวของหลกัสูตรหรือโครงการ 
แต่ไม่ไดใ้หส้ารสนเทศท่ีน าไปใชใ้นการปรับปรุง 
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         3. การวดัเจตคติ (Attitude Measures)  เจตคติเป็นผลส่วนหน่ึงของการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนหรือกิจกรรมของโครงการ  หากนกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อส่ิงใดก็มีความสนใจและอยาก
ท าส่ิงนั้นๆ การวดัเจตคติสามารถท าไดห้ลายวธีิ เช่น การสัมภาษณ์ การใชแ้บบสอบถาม 
         4. การติดตามผล (Follow-up Studies) เป็นการประเมินคุณภาพของหลกัสูตรหรือ
โครงการ โดยดูผลท่ีเกิดข้ึนในภาพรวมว่าผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรหรือโครงการไปแลว้นั้น
สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้เพียงใด  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนหลกัสูตรหรือ
โครงการใหม่ต่อไป 
         สรุปไดว้า่รูปแบบการประเมินของครอนบาคจะช่วยให้ไดส้ารสนเทศเพื่อใชใ้น
การปรับปรุงการด าเนินโครงการวา่ กิจกรรมใดจ าเป็นตอ้งปรับปรุงแกไ้ข ซ่ึงสามารถน าไปพฒันา
ทั้งหลกัสูตรสถานศึกษาและการจดัการเรียนการสอน และโครงการอ่ืนๆ โดยมุ่งการปรับปรุง และปรับ
ระบบการบริหารจัดการโครงการและองค์การ และด าเนินการประเมินตามวตัถุประสงค์ของ
โครงการและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
  5.3 รูปแบบการประเมินของเคิร์กแพทริค (Kirkpatrick) 
         โดนลัด์ แอล เคิร์กแพทริค (Donald L. Kirkpatrick, 1998 : 31) แห่งมหาวิทยาลยั
วิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา อดีตเคยเป็นประธาน ASTD (The American Society for Tranning and 
Development) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการฝึกอบรมและการประเมินผลการฝึกอบรมวา่ การฝึกอบรม
เป็นการช่วยเหลือบุคลากรให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในการฝึกอบรมใดๆ ควร
จะจดัให้มีการประเมินผลการฝึกอบรมซ่ึงถือเป็นส่ิงจ าเป็นที่จะช่วยให้รู้ว่า การจดัโปรแกรม
การฝึกอบรมสามารถช่วยเหลือบุคลากรให้ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในการฝึกอบรมควรจะ
จดัให้มีการประเมินผลการฝึกอบรม เพื่อจะช่วยให้รู้วา่ การจดัโปรแกรมการฝึกอบรมมีประสิทธิผล
เพียงใด การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมปกติท่ีเกิดข้ึนในทุกองคก์ารเป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนมาเพื่อการพฒันา
บุคลากรในหน่วยงาน โดยมุ่งหวงัให้ผูผ้า่นการอบรมไดมี้การปรับปรุง เปล่ียนแปลงแนวทางการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เคิร์กแพทริคเห็นว่า การประเมินผลการฝึกอบรมจะท าให้ไดค้วามรู้     
อยา่งนอ้ย  3 ประการ ไดแ้ก่ 
   1. การฝึกอบรมนั้นไดใ้ห้อะไร หรือเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานในลกัษณะใดบา้ง  
   2. ควรยติุโครงการชัว่คราวก่อน หรือควรด าเนินการต่อไปเร่ือยๆ  
   3. ควรปรับปรุงหรือพฒันาโปรแกรมฝึกอบรมในส่วนใดบา้งอยา่งไร  
   ในการประเมินโครงการฝึกอบรมตามรูปแบบของเคิร์กแพทริคน้ี พระมหาโชคดี  
เพชรมาก (2555 : 9 - 10) ไดส้รุปวา่ ควรด าเนินการประเมินใน 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่  
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1. ประเมินผลการเรียนรู้ (Learning Evaluation) เป็นขั้นตอนตรวจสอบผลการเรียนรู้  
ว่าผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ตามท่ีระบุไวใ้นวตัถุประสงค์หลกัของโครงการฝึกอบรม
หรือไม่ โดยเป็นการวดัความรู้ ความคิด ความสนใจ ทกัษะในดา้นต่างๆ ใชท้ดสอบการปฏิบติังาน
ของแต่ละคน ความสามารถของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ซ่ึงเป็นการวดัความสามารถทางสมอง เช่น 
ความจ า ความเขา้ใจ ความสามารถน าไปใช้ การวิเคราะห์ และการสังเกต ซ่ึงอาจจะใช้วิธีการทดสอบ
แบบการสอบข้อเขียนทั้งก่อนและหลังการอบรม และควรตรวจสอบให้ครอบคลุมทั้งดา้นความรู้ 
(Knowledge) ทกัษะ (Skills) และเจตคติ (Attitude)  

2. ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) เป็นการตรวจสอบความรู้สึก 
หรือความพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรมว่ามีความคิดเห็นต่อหัวขอ้วิชาต่างๆ ท่ีบรรจุไวใ้นหลกัสูตร
เหมาะสมหรือเพียงพอหรือไม่  การจดัด าเนินการฝึกอบรมคร้ังน้ี เหมาะสมหรือไม่ มีความคุม้ค่า
หรือไม่ ถ้าได้ผลว่า ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมทุกคนชอบโครงการฝึกอบรมน้ี จะท าให้ผูอ้  านวยการ
โครงการรู้สึกภาคภูมิ แต่ความจริงแลว้เป็นการวดัท่ีเร่ิมตน้เท่านั้น ยงัไม่ไดแ้สดงวา่ ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม
เกิดการเรียนรู้หรือเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอนัเน่ืองมาจากผลของการฝึกอบรมนั้น 

3. ประเมินพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปหลงัจากการอบรม (Behavior Evaluation) เป็น
การตรวจสอบวา่ผูผ้า่นการอบรมไดป้รับเปล่ียนพฤติกรรมเป็นไปตามความคาดหวงัของโครงการ
หรือไม่  มีการน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรมไปปรับใชใ้นการปฏิบติังานหรือไม่ 

4. ประเมินผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนต่อหน่วยงาน (Results Evaluation) เป็นการตรวจสอบ
วา่ผลจากการอบรมไดเ้กิดผลดีต่อองคก์าร หรือเกิดผลกระทบต่อองคก์ารในลกัษณะใดบา้ง คุณภาพ
ขององคก์ารดีข้ึน หรือมีคุณภาพข้ึนหรือไม่ ผลการปฏิบติังานของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเป็นอยา่งไร 
ไดรั้บการยอมรับจากบุคคลในหน่วยงานเพียงใด  
      สรุปไดว้่า รูปแบบการประเมินของเคิร์กแพทริค เป็นการประเมินประสิทธิผล
ของโครงการฝึกอบรมหรือพัฒนาบุคลากร เพื่อตรวจสอบว่าโครงการนั้ นมีประสิทธิผลหรือ
วตัถุประสงคห์รือไม่ โดยมีการประเมิน 4 ระดบั ไดแ้ก่ (1) การประเมินปฏิกิริยา (2) การประเมินผล
การเรียนรู้ (3) การประเมินพฤติกรรมการท างาน และ (4) การประเมินผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนกับองค์กร 
ประกอบดว้ยการประเมินจ านวน 2 ช่วง ไดแ้ก่ (1) การประเมินระหว่างการฝึกอบรมเพื่อประเมิน
ปฏิกิริยา และ (2) ประเมินผลการเรียนรู้ และการประเมินเม่ือส้ินสุดการอบรมเป็นลกัษณะการติดตามผล  

   5.4  รูปแบบการประเมินของสเตค (Stake) 
      โรเบิร์ด อี สเตค (Robert E. Stake, 1967 อา้งถึงใน สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์, 2553 : 
191 - 198) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการประเมินโครงการไวว้า่ ตอ้งค านึงถึงความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของ
บุคคลหลายๆ ฝ่าย ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการในการประเมินโครงการ เช่น ผูเ้ก่ียวข้องคนหน่ึงอาจ
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ตอ้งการทราบเก่ียวกบัความแน่นอนและความสอดคลอ้งในการวดัเพื่อการประเมินนั้น ในขณะท่ี
ผูเ้ก่ียวขอ้งคนอ่ืนๆ ตอ้งการทราบทิศทางการด าเนินงานโครงการหรือผูใ้ชผ้ลผลิตของโครงการอาจ
มีความตอ้งการอีกรูปแบบหน่ึง ส าหรับนกัวิจยัอาจตอ้งการสารสนเทศท่ีแตกต่างไปจากผูเ้ก่ียวขอ้ง
คนอ่ืนๆ เพื่อจะได้รู้เร่ืองราวของโครงการอย่างลึกซ้ึงเพื่อน ามาประกอบการตดัสินใจเก่ียวกับ
โครงการ โรเบิร์ด อี สเตค (Robert E. Stake) ไดพ้ฒันารูปแบบการประเมินผลโดยเนน้เร่ืองการตดัสินใจ
เป็นส าคญั (Judgement Model) โดยไดน้ าแนวความคิดของ สคริฟเวน และครอนบคั มาประยุกต ์
ให้อยู่ในรูปนามธรรม เพื่อให้มองเป็นภาพชดัเจน และสะดวกในการวดัและการประเมินมากข้ึน 
สเต็ค ไดใ้ห้ความหมายของการประเมินวา่ หมายถึง การบรรยายและตดัสินคุณค่าโปรแกรมการศึกษา 
และไดเ้สนอแนวความคิดเก่ียวกบัการประเมินไวว้า่ ผูป้ระเมินจะตอ้งท าการบรรยายให้เห็นภาพรวม
ทั้งหมดของโครงการทั้งท่ีเป็นภาพท่ีคาดหวงัของโครงการและภาพจริงของโครงการ ซ่ึงภาพรวมใน
ส่วนน้ี สเตค็ เรียกวา่ ส่วนการบรรยายหรือเมทริกซ์การบรรยายโครงการ และจึงตดัสินให้คุณค่าของ
โครงการ โดยน าเสนอเป็นเกณฑ์มาตรฐานหรือเมทริกซ์การตดัสินคุณค่าของโครงการ และตั้งช่ือ
แบบจ าลองในการประเมินผลวา่ แบบจ าลองการสนบัสนุน (Countenance Model) ดงัแผนภูมิท่ี 2 

แผนภูมิที ่2  แสดงรูปแบบการประเมินของสเตค 
 ความคาดหวงั ส่ิงท่ีเกิดจริง  มาตรฐาน การตดัสิน 
  (Intents) (Observation)  (Standards) (Judgement) 

หลกัการ       
(Rationale)  ส่ิงน าเขา้หรือปัจจยัเบ้ืองตน้ 

  (Antecedents) 
     
       
  การปฏิบติั 
  (Transactions) 
     
       
  ผลลพัธ์ 
  (Outcomes) 
     

 

  เมทริกซ์การบรรยาย  เมทริกซ์การตดัสินคุณค่า 
  (Description Matrix)  (Judgement Matrix) 

ทีม่า : โรเบิร์ต อี สเตค (Robert E. Stake, 1967 อา้งถึงใน สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์, 2553 : 191 - 198) 
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จากแผนภูมิท่ี 2 พบว่า การประเมินโครงการจะมี 2 เมทริกซ์ คือ เมทริกซ์การบรรยาย 
(Description) และเมทริกซ์การตดัสินคุณค่า (Judgement) ในเมทริกซ์การบรรยายนั้น ผูเ้ช่ียวชาญ
หรือผูป้ระเมินจะตอ้งหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการใหไ้ดม้ากท่ีสุด ประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

    1. เป้าหมายหรือความคาดหวงั (Goals or Intents) เป็นเป้าหมายท่ีครอบคลุมนโยบาย
ทั้งหมด ส าหรับการประเมินการศึกษาไม่ควรจะสนใจเป้าหมายเฉพาะในแง่พฤติกรรมของผูเ้รียน
เพียงอยา่งเดียว ตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ดว้ย ความคาดหวงัน้ีประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

            1.1 ส่ิงน าเขา้หรือปัจจยัเบ้ืองตน้ (Antecedence) เป็นสภาพท่ีมีอยู่ก่อนซ่ึงอาจจะ
เก่ียวพนักบัผลของการเรียนการสอน 

            1.2 ปฏิบติัการ (Transactions) เป็นผลส าเร็จของการท างานเป็นองค์ประกอบ
ของกระบวนการเรียนการสอน 

            1.3  ผลลพัธ์ (Outcomes) เป็นผลของโปรแกรมทางการศึกษา 
    2. ส่ิงท่ีเป็นจริงหรือสังเกตได้ (Obeservations) เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงในสภาพ
ความเป็นจริง มีส่วนประกอบ 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่ิงน า ปฏิบติัการ และผลลพัธ์ 

     ความสอดคลอ้งระหวา่งส่ิงท่ีคาดหวงักบัส่ิงท่ีเป็นจริง มิไดเ้ป็นตวับ่งช้ีว่าขอ้มูล
ท่ีเราได้มีความเท่ียงหรือความตรง แต่เป็นเพียงส่ิงท่ีแสดงให้เห็นว่า ส่ิงท่ีตั้งใจไวไ้ด้เกิดข้ึนจริง
เท่านั้น 

    ส าหรับเมทริกซ์การตดัสินคุณค่า เป็นส่วนท่ีจะตดัสินว่า โครงการประสบ
ความส าเร็จหรือไม่เพียงใด นกัประเมินตอ้งพยายามศึกษาดูว่า มาตรฐานอะไรบา้งท่ีเหมาะสมใน
การท่ีจะน ามาเปรียบเทียบเพื่อช่วยในการตดัสินใจโดยทัว่ ๆ ไป เกณฑท่ี์ใชมี้ 2 ชนิด ไดแ้ก่ 

    1. เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criterion) เป็นเกณฑ์ท่ีเราตั้งไว ้อาจจะเกิดข้ึน
ก่อนโดยมีความเป็นอิสระจากพฤติกรรมของกลุ่ม 

2. เกณฑ์สัมพทัธ์ (Relative Criterion) เป็นเกณฑ์ท่ีไดม้าจากพฤติกรรมของกลุ่ม 
   นอกจากน้ีสเต็ค ยงัได้เสนอแนะแนวทางการประเมินท่ีไม่ยึดวตัถุประสงค์
เป็นหลกัวา่ประกอบดว้ย กระบวนการประเมินอยา่งมีระบบ ดงัน้ี 

1.  พดูคุยกบับุคลากรและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
2.  ก าหนดขอบเขตของโครงการ 
3.  ศึกษาทบทวนกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ 
4.  คน้หาจุดมุ่งหมายและส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
5.  รวบรวมประเด็นและปัญหาต่าง ๆ ท่ีน่าจะประเมิน 
6.  ก าหนดขอ้มูลท่ีจ  าเป็นตามประเด็นปัญหาท่ีก าหนด 
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7.  คดัเลือกผูส้ังเกต ผูต้ดัสิน และเคร่ืองมืออยา่งเป็นระบบ 
8. สังเกตขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงน าเขา้หรือปัจจยัเบ้ืองตน้ กระบวนการปฏิบติั รวมทั้ง

ผลลพัธ์ของโครงการ 
9.  เตรียมการพรรณนาและกรณีศึกษา 
10. ช้ีประเด็นปัญหาของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
11. เตรียมและน าเสนอรายงานการประเมินฉบบัสมบูรณ์อยา่งเป็นทางการ 
อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์ต่างๆ ตามกระบวนการท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้นไม่จ  าเป็นจะตอ้ง

ด าเนินการตามล าดบัเสมอไป ข้ึนอยูก่บัสภาพการณ์ท่ีเอ้ืออ านวยไดม้ากนอ้ยตามควรแก่กรณี 
สรุปได้ว่า รูปแบบการประเมินโครงการของสเตค เป็นการบรรยายและตดัสิน

คุณค่าของโครงการหรือโปรแกรมการศึกษาโดยมีเกณฑ์มาตรฐานหรือเมทริกซ์การตดัสินคุณค่าของ
โครงการ โดยมีกระบวนการประเมินอยา่งเป็นระบบ 
  5.5 รูปแบบการประเมินของสคริฟเวน (Scriven)  
   ไมเคิล สคริฟเวน (Micheal Scriven, 1988 อา้งถึงใน สมหวงั พิธิยานุวศัน์, 2553 : 
199 - 205) ไดใ้ห้ความหมายของการประเมิน คือ การเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัการปฏิบติัการ
ตามระดบัของเป้าหมายท่ีก าหนด นอกจากน้ียงักล่าวถึงหนา้ท่ีการประเมินวา่มี 2 ระดบั ไดแ้ก่ 
   1. ระดบัวธีิการ เนน้จุดมุ่งหมายของการประเมินเพื่อการตดัสินคุณค่า  
   2. ระดบัการน าไปใช้เน้นเร่ืองบทบาทของการประเมินเพื่อการน าขอ้มูลมาใช้อย่าง
เหมาะสม  
   จุดมุ่งหมายท่ีส าคญัของการประเมินแบบสคริฟเวน มี 2 ประการ ไดแ้ก่ 
   1. การประเมินความกา้วหนา้ (Formative Evaluation) เป็นการประเมินระหวา่งท่ี
โครงการก าลงัด าเนินการอยู ่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงโครงการให้ดีข้ึนเพราะการประเมินจะ
ช่วยใหข้อ้มูลยอ้นกลบัท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพฒันา  
   2. การประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) เป็นการประเมินเม่ือส้ินสุดโครงการโดย
มีจุดมุ่งหมายเพื่อตดัสินคุณค่าของโครงการ ตลอดจนคน้หาส่ิงท่ีดีของโครงการเพื่อน าไปใช้กบั
สถานการณ์อ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนัต่อไป  
   สคริฟเวน ไดเ้สนอแนะว่าการประเมินเพื่อการปรับปรุง หรือดูความกา้วหน้าของ
โครงการ โดยท าการประเมินความกา้วหนา้ (Formative Evaluation) ควรท่ีจะใชน้กัวิจยัมืออาชีพ ใน
การด าเนินการประเมินนั้น ควรจะได้แยกหน้าท่ี และความรับผิดชอบของบุคคลต่างๆให้ชัดเจน 
รวมทั้งควรจะไดมี้การปรึกษาหารือกนัระหวา่งนกัประเมินกบัผูด้  าเนินโครงการดว้ย ในการประเมิน  
มีวธีิการท่ีสามารถน ามาใชไ้ด ้2 วธีิ ไดแ้ก่ 
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   1. การประเมินก่อนมีการปฏิบตัิงานหรือการประเมินคุณค่าภายใน (Intrinsic 
Evaluation) คือ การประเมินคุณค่าของเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เน้ือหา จุดมุ่งหมาย 
กระบวนวธีิการ ใหไ้ดค้ะแนนและเจตคติของครู เป็นการประเมินก่อนท่ีจะไดมี้การปฏิบติังาน  
   2. การประเมินเม่ือมีการปฏิบติังานแลว้ หรือการประเมินคุณค่าการปฏิบติังาน 
(Pay - off Evaluation) เป็นการตดัสินคุณค่าจากผลท่ีเกิดข้ึน จากการใช้เคร่ืองมือกบันกัเรียน เช่น 
การประเมินมีความแตกต่างระหวา่งคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน หรือคะแนนท่ีไดจ้าก
กลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม  
   สคริฟเวน มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากครอนบาค ในเร่ืองของการใช้กลุ่มเปรียบเทียบ  
มาใชใ้นการประเมิน ซ่ึงสคริฟเวนเป็นบุคคลท่ีเห็นวา่การใชก้ลุ่มเปรียบเทียบ มีขอ้ดีมากกวา่การไม่ใช้
กลุ่มเปรียบเทียบ การใชก้ลุ่มเปรียบเทียบจะเป็นการประหยดักวา่ ไม่ตอ้งท าการศึกษาในระยะยาว และใช้
กลุ่มตวัอยา่งมาก ไม่ตอ้งเสียเวลาและค่าใชจ่้ายมาก นอกจากน้ี สคริฟเวน ยงัเช่ือวา่การศึกษากลุ่มยอ่ย 
(Micro Studies) ด้วยวิธีการเปรียบเทียบซ่ึงจะเป็นประโยชน์มากกว่าการศึกษาประชากรทั้งหมด 
(Cross Studies) เพราะท าไดง่้ายและบ่อยคร้ังกวา่  
   สรุปไดว้่า  รูปแบบการประเมินของสคริฟเวน เป็นการประเมินเพื่อตดัสินคุณค่า
ของส่ิงท่ีมุ่งประเมิน โดยมีจุดเด่นคือ เน้นการประเมินความก้าวหน้าและการประเมินผลสรุปรวม   
โดยมีวิธีการ 2 วิธี ไดแ้ก่ (1) การประเมินก่อนปฏิบติังาน และ (2) การประเมินคุณค่าการปฏิบติังาน
เม่ือส้ินสุดการปฏิบติังาน 
  5.6 รูปแบบการประเมินของอลัคิน (Alkin) 
   มาร์วิน ซี อลัคิน (Marvin C. Alkin, 1969 อา้งถึงใน สมหวงั พิธิยานุวศัน์, 2553 : 
206 - 208) ได้เสนอรูปแบบการประเมินท่ีเรียกว่า CSE (Center for the Study of Evaluation 
Approach) จุดเนน้ของการประเมินตามแนวคิดของอลัคิน คือ การประเมินเพื่อการตดัสินใจ อลัคิน
ไดใ้ห้ความหมายของการประเมินวา่ เป็นกระบวนการก าหนดขอบเขตของส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ 
การเลือกขอ้มูลข่าวสารท่ีเหมาะสม การเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อน าไปสู่การจดัท า
รายงานสรุปให้กบัผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจ ในการเลือกแนวทางท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินงานของ
โครงการ 
   จากความหมายของการประเมินตามแนวคิดของอลัคินนั้น การประเมินจะประกอบดว้ย
การจดัหา และวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อท่ีจะน าไปใช้ในการตดัสินใจ ดงันั้นในการประเมินจ าเป็นจะตอ้ง
ประเมินในเร่ืองต่างๆ 5 ดา้น (Fitzpatrick, Sanders and Worthen, 2004 : 92) ดงัน้ี 
   1. การประเมินระบบ (System Assessment) เป็นการอธิบายหรือพรรณนาสภาพของ
ระบบเพื่อเปรียบเทียบสภาพท่ีเป็นจริง กบัความคาดหวงัท่ีจะเกิดข้ึน การประเมินระบบจะช่วยให้
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เราสามารถก าหนดขอบเขต และวตัถุประสงคท่ี์เหมาะสม ส่ิงท่ีจะตอ้งศึกษาไดแ้ก่ ความตอ้งการของ
ประชาชน ชุมชนและสังคมท่ีมีต่อสภาพการณ์ปัจจุบนั ส าหรับการประเมินระบบแต่ละส่วนจ าเป็นตอ้ง
ใชเ้ทคนิควธีิการต่างๆ กนั  
   2. การประเมินการวางแผนโครงการ (Program Planning) เป็นการประเมินก่อนท่ีจะมี
การด าเนินโครงการ เพื่อหาขอ้มูลข่าวสารมาใชใ้นการตดัสินใจพิจารณาทางเลือกท่ีเหมาะสมของ
โครงการ นกัประเมินตอ้งหาขอ้มูลท่ีแสดงความคาดหวงัท่ีจะบรรลุเป้าหมาย พร้อมกบัประเมินผลท่ี
จะไดรั้บจากการใชว้ิธีการด าเนินงานต่างๆ ดว้ย เพื่อให้สามารถเห็นขอ้เปรียบเทียบในการหาทางเลือก
ท่ีเหมาะสม โดยใชว้ิธีการท่ีแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะของปัญหา โดยทัว่ไปจะใชก้ารประเมินจาก
เกณฑภ์ายนอกและจากเกณฑภ์ายใน  
   3. การประเมินการน าไปใชเ้พื่อการด าเนินโครงการ (Program Implementation) เป็น
การประเมินขณะท่ีโครงการก าลงัด าเนินงาน เพื่อตรวจสอบดูวา่การด าเนินโครงการนั้นเป็นไปตาม
ขั้นตอนต่างๆ ท่ีไดว้างแผนไวห้รือไม่ ผลท่ีเกิดข้ึนมีความสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีวางแผนไว ้หรือคาดหวงัไว้
เพียงใด  
   4. การประเมินเพื่อปรับปรุงโครงการ (Program Improvement) เป็นการประเมินเพื่อ
หาขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการด าเนินโครงการให้บรรลุจุดมุ่งหมาย และมีผลท่ีไม่คาดคิดมาก่อนเกิดข้ึนบา้ง
หรือไม่ ดงันั้นนกัประเมินจึงมีบทบาทส าคญัในการท่ีจะหาขอ้มูลเก่ียวกบัความส าเร็จหรือความลม้เหลว
ในทุกๆ ดา้นของโครงการ ตลอดจนผลกระทบของโครงการที่มีต่อโครงการอ่ืนเพื่อน ามาใช้ใน
การปรับปรุงโครงการต่อไป  
   5. การประเมินเพื่อการยอมรับโครงการ (Program Pertification) ขั้นตอนน้ีนกัประเมิน
ตอ้งหาข้อมูลข่าวสารรายงานต่อผูมี้อ  านาจตดัสินใจ เพื่อใช้ขอ้มูลในการพิจารณาตดัสินคุณค่าของ
โครงการ และศกัยภาพในการสรุปอา้งอิงไปสู่สถานการณ์อ่ืนๆ หรือน าไปใชก้บัโครงการในสถานการณ์
อ่ืนๆ ไดก้วา้งขวางเพียงใด ในขั้นน้ีขอ้มูลท่ีไดจ้ากนกัประเมินจะท าให้ผูบ้ริหารไดต้ดัสินใจวา่ ควรจะ
ด าเนินกบัโครงการในลกัษณะใด อาจจะยกเลิก ปรับปรุงใหม่ หรืออาจขยายโครงการต่อไปอีก เป็นตน้  
   สรุปไดว้า่ แนวทางการประเมินของอลัคิน เป็นการประเมินโดยรวมสารสนเทศ 
และรายงานสรุปผล เพื่อน ามาใชใ้นการตดัสินใจของผูมี้อ านาจในการตดัสินใจเพื่อให้เกิดการประเมินผล
ต่อการด าเนินโครงการ 
  5.7 แนวคิดในการประเมินของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) 

   ดาเนียล แอล สตฟัเฟิลบีม และแอนโทนี เจ ซิงคฟิ์ลด์ (Daniel L. Stufflebeam and 
Antony J. Shinkfield, 2007: 236) ไดใ้หค้วามหมายของการประเมินวา่ เป็นวิธีการศึกษาหรือสืบคน้           
หาคุณค่าของส่ิงท่ีมุ่งประเมินอย่างเป็นระบบการประเมินจึงเป็นกระบวนการจดัหา น าเสนอ
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สารสนเทศ และน าไปประยุกตใ์ชใ้นการอธิบายและการตดัสินคุณค่าและคุณประโยชน์ในการตดัสินใจ 
หาทางเลือกท่ีเหมาะสมในการด าเนินโครงการ  
   นอกจากน้ี สตฟัเฟิลบีม ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบการประเมินผลท่ีเรียกว่า 
CIPP Model ซ่ึงเป็นแบบประเมินที่รู้จกักนัอย่างแพร่หลาย ว่าเป็นรูปแบบการประเมินที่มีแบบ
แผนอยา่งชดัเจน และสามารถน าไปใชใ้นการประเมินโครงการต่างๆ ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง โดยเน้น
กิจกรรมการประเมินควบคู่ไปกบัการบริหารงานโดยประกอบดว้ยการประเมิน 4 ประเภทและมีลกัษณะ
สอดคลอ้งกบัโครงสร้างของระบบงานโดยทัว่ไป ดงัน้ี 
   1. การประเมินบริบทหรือสภาพแวดลอ้ม (Context Evaluation : C) เป็นการประเมิน
ก่อนจะด าเนินโครงการใดๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อก าหนดหลกัการ การช้ีประเด็นปัญหา ตลอดจน
การพิจารณาความหมายของเป้าหมายของโครงการ 
   2. การประเมินปัจจยัน าเขา้ (Input Evaluation : I) เป็นการประเมินเพื่อพิจารณา
ถึงความเหมาะสม ความเพียงพอของทรัพยากรท่ีใชใ้นการด าเนินโครงการ ตลอดจนเทคโนโลยีและแผน
ของการด าเนินโครงการ 
   3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เป็นการประเมินต่อจาก  
การประเมินบริบทและการประเมินตวัป้อน โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

3.1 หาขอ้บกพร่องของการด าเนินโครงการเพื่อท าการแกไ้ขปัญหาให้สอดคลอ้งกบั
ขอ้บกพร่องนั้น  ๆ 

3.2  หาขอ้มูลประกอบการตดัสินใจท่ีจะสั่งการเพื่อการพฒันางานต่าง  ๆ 
3.3  บนัทึกภาวะของเหตุการณ์ต่าง  ๆท่ีเกิดข้ึนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

   4. การประเมินผลท่ีเก่ียวกบัผลผลิต (Product Evaluation : P) วตัถุประสงค์ของ
การประเมินประเภทน้ีเพื่อเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนจากการท าโครงการกับเป้าหมายหรือ
วตัถุประสงค์ของโครงการท่ีก าหนดไวแ้ต่ต้น รวมทั้ งการพิจารณาในการยุบ เลิก ขยาย หรือ
ปรับเปล่ียนโครงการ 
   สรุปไดว้่า รูปแบบการประเมินของสตฟัเฟิลบีม เรียกว่า รูปแบบการประเมินแบบ
ซิปป์ (CIPP Model) ประกอบด้วยการประเมิน จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ (1) การประเมินด้านบริบท           
(2) การประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ (3) การประเมินดา้นกระบวนการ และ (4) การประเมินดา้นผลผลิต 

ดงันั้น จากการศึกษาเอกสารเก่ียวกบัรูปแบบการประเมินโครงการรูปแบบต่างๆ 
ดงักล่าวขา้งตน้ พบว่า การประเมินโครงการในแต่ละรูปแบบจะมีเป้าหมายท่ีสอดคล้องกนั เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพหรือประสิทธิผลของโครงการ และใช้เป็นขอ้มูลในการตดัสินเก่ียวกบัการปรับปรุง
หรือยุติโครงการ ดังนั้น ผูร้ายงานในฐานะผูบ้ริหารโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และ
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อบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 - 2560 ไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบการ
ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ว่า
เหมาะสมกบัรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ของสตฟัเฟิลบีม 

 

รูปแบบการประเมนิแบบซิปป์ (CIPP Model) 
 ดาเนียล แอล สตฟัเฟิลบีม และ แอนโทนี เจ ซิงค์ฟิวด์ (Daniel L. Stufflebeam and 
Antony J. Shinkfield, 2007: 237) ไดน้ าเสนอวิธีการประเมินทางการศึกษาท่ีเรียกว่ารูปแบบการประเมิน
แบบซิปป์ (CIPP Model) ซ่ึงจะได้สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการบริหาร
โครงการ สตฟัเฟิลบีมไดใ้ห้ความหมายของการประเมิน คือ กระบวนการของการระบุหรือก าหนด
ข้อมูลท่ีต้องการ การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และข้อมูลท่ีจัดมาแล้ว เพื่อจัดท าให้เป็น
สารสนเทศท่ีมีประโยชน์ เพื่อน าเสนอส าหรับใช้เป็นทางเลือกประกอบในการตดัสินใจ  ซ่ึงมี
ขั้นตอน จ านวน 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่  (1) การด าเนินกิจกรรมโครงการ (2) การประเมิน และ (3) การตดัสินใจ 
ดงัแผนภูมิท่ี 3    
แผนภูมิที ่3 แสดงโมเดลพื้นฐานของสตฟัเฟิลบีม 
 
 
 
 
 

 

ทีม่า : เยาวดี  รางชยักุล  วบิูลยศ์รี, 2556 : 56 

 นอกจากน้ี ดาเนียล แอล สตฟัเฟิลบีม และ แอนโทนี เจ ซิงค์ฟิวด์ (Daniel L. Stufflebeam 
and Antony J. Shinkfield, 2007: 334 - 346) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบั องคป์ระกอบของความสัมพนัธ์
หลกัของการประเมินแบบซิปป์ คือ คุณค่า (Values) ซ่ึงก าหนดจากกลุ่มคนหรือสังคมนั้นๆ ระบบท า
ใหผู้ป้ระเมินและผูรั้บบริการสามารถท่ีจะบ่งช้ีและเขา้ใจถึงคุณค่าท่ีใชเ้ป็นรากฐานท่ีส าคญัส าหรับการ
ประเมินในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง การประเมินแบบซิปป์ มีคุณค่าเป็นแกนกลางหลักของการแสดง
ความสัมพนัธ์ระหว่างการประเมินโครงการ จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ (1) การประเมินด้านบริบทหรือ
สภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) ผูป้ระเมินตอ้งมีการตั้งเป้าหมายวตัถุประสงค์เพื่อก าหนด
ทิศทางในการประเมิน เม่ือมีการก าหนดเป้าหมายแลว้ก็ตอ้งมีการวางแผน (2) การประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ 
(Input Evaluation : I) เพื่อวิเคราะห์ทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดกบัทรัพยากรท่ีมีอยูแ่ละเป็นทางเลือกท่ีมี

การตดัสินใจ     การประเมิน 

    การด าเนินกิจกรรมโครงการ 
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โอกาสท่ีท าให้บรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการมากท่ีสุด ว่ามีการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้ตรงกับ
เป้าหมายของโครงการน ามาประกอบการตดัสินใจท่ีมีคุณภาพ (3) การประเมินด้านกระบวนการ 
(Process Evaluation : P) เป็นขั้ นท่ีท าการตรวจสอบโครงการท่ีด าเนินการ ว่ามีการด าเนินตาม
กระบวนการท่ีได้มีการวางแผนไวห้รือไม่ เพื่อใช้เป็นขอ้มูลประกอบการปรับปรุงแก้ไขโครงการ     
(4) การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation : P) ท่ีเกิดข้ึน ว่ามีคุณภาพและสามารถพฒันาสู่
ความกา้วหนา้ต่อไปไดห้รือไม่ ซ่ึงการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) มีดงัน้ี 

1. การประเมินดา้นบริบท หรือสภาวะแวดลอ้ม (Context Evaluation : C) โครงการท่ี
ประเมินตามรูปแบบซิปป์ อาจเป็นโครงการท่ีเร่ิมดว้ยนโยบาย ยงัไม่มีแผนการด าเนินงานหรือยงั
ไม่ไดเ้ขียนในรูปโครงการ หรือมีแผนการด าเนินงานในรูปโครงการแลว้ แต่ยงัไม่มีการด าเนินงาน  
ไม่ว่าโครงการลกัษณะใดจะตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการประเมินบริบท ซ่ึงเป็นการประเมินเก่ียวกบัความ
ตอ้งการจ าเป็น  ปัญหา  โอกาส ใหไ้ดข้อ้มูลส าคญั เพื่อช่วยในการก าหนดส่ิงท่ีจะท าวา่สนองปัญหา
หรือความตอ้งการจ าเป็นท่ีแทจ้ริงหรือไม่ วตัถุประสงค์ของโครงการชดัเจน เหมาะสม สอดคลอ้ง
กบันโยบายขององคก์ร หรือนโยบายหน่วยเหนือหรือไม่ เป็นโครงการท่ีมีความเป็นไปไดใ้นแง่ของ
โอกาสท่ีจะได้รับการสนับสนุนจากองค์การต่างๆ หรือไม่ เป็นตน้ ซ่ึงการประเมินในขั้นตอนน้ี
นอกจากจะช่วยในการตดัสินใจเก่ียวกับการวางแผนเลือก/ปรับการก าหนดวตัถุประสงค์ของ
โครงการให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงแล้ว ยงัสามารถน ามาใช้ได้อย่าง
กวา้งขวาง เช่น  ผูบ้ริหารสามารถน าผลการประเมินไปใช้ส่ือสารกบัสมาชิกในองค์กรเพื่อแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเก่ียวกบั จุดเด่น จุดดอ้ย และจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาขององคก์ร 

2. การประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ หรือปัจจยัเบ้ืองตน้ของโครงการ (Input Evaluation : I) โดย
ผูรั้บผิดชอบของโครงการซ่ึงจะตอ้งร่วมกนัพิจารณาปัจจยัหรือทรัพยากรท่ีตอ้งการใช้ในโครงการว่า     
ตอ้งการอะไรบา้ง ท่ีจะท าใหโ้ครงการด าเนินการไปส าเร็จตามเป้าหมาย โดยมุ่งประเมินทรัพยากรท่ี
จ าเป็นส าหรับการน ามาใช้ในการด าเนินโครงการ ก าลงัคนหรือจ านวนบุคคลท่ีตอ้งใช้และแหล่ง
เงินทุนสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ อาคารสถานท่ี เคร่ืองมือและครุภณัฑ์ ท าโดยใช้เอกสารหรือ
งานวิจยัท่ีมีผูท้  าไวแ้ลว้ หรือใชว้ิธีการวิจยัน าร่องเชิงทดลอง (Pilot Experimental Project) และอาจ
ใหผู้เ้ช่ียวชาญมาท างานให ้การประเมินผลน้ีจะตอ้งส ารวจส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิมก่อนวา่มีอะไรบา้ง และตดัสินใจ
วา่จะใชว้ธีิการใด ใชแ้ผนการด าเนินงานแบบไหน และตอ้งใชท้รัพยากรจากภายนอกหรือไม่  การประเมิน
ปัจจยัน าเขา้จะช่วยในการพิจารณาตดัสินใจวา่โครงการนั้นๆ มีความเหมาะสมและเป็นไปไดใ้นทาง
ปฏิบัติท่ีจะท าให้วตัถุประสงค์ของโครงการบรรลุหรือไม่และช่วยวางแผนการจัดกิจกรรม          
ของโครงการไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. การประเมินดา้นกระบวนการด าเนินงานของโครงการ (Process Evaluation : P) เป็น
การประเมินระหวา่งการด าเนินงานของโครงการ เพื่อรายงานขอ้บกพร่องของการด าเนินโครงการ 
ท่ีจะใช้เป็นขอ้มูลในการพฒันาแก้ไข ปรับปรุง ให้การด าเนินการช่วงต่อไปมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
และเป็นการตรวจสอบกิจกรรม ระยะเวลา ทรัพยากรท่ีใชใ้นโครงการ ภาวะผูน้ า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในโครงการ โดยมีการบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐานทุกขั้นตอน การประเมินกระบวนการน้ี จะเป็น
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ประโยชน์อย่างมากต่อการคน้หาจุดเด่น หรือจุดแข็ง (Strengths) และจุดดอ้ย (Weakness) ของนโยบาย/
แผนงาน/โครงการมักจะไม่สามารถศึกษาได้ภายหลังจากส้ินสุดโครงการแล้ว การประเมิน
กระบวนการจะมีบทบาทส าคญัในเร่ืองการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเป็นระยะๆ เพื่อการตรวจสอบการด าเนิน
โครงการ ซ่ึงการประเมินดา้นกระบวนการมีจุดมุ่งหมาย ดงัน้ี 

3.1 เพื่อหาขอ้บกพร่องของโครงการ ในระหวา่งท่ีมีการปฏิบติัการ หรือการด าเนินงานตาม
แผนนั้น 

3.2 เพื่อหาขอ้มูลต่างๆ ท่ีจะน ามาใชใ้นการตดัสินใจเก่ียวกบัการด าเนินงานของโครงการ 
3.3 เพื่อการเก็บขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดจ้ากการด าเนินงานของโครงการ น าผลการประเมินมา

ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานใหรั้ดกุมมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
4. การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation : P) เป็นการประเมินเก่ียวกบัผลท่ีได้รับ

ทั้งหมดจากการด าเนินโครงการว่าได้ผลมากน้อยเพียงไร เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของโครงการท่ี
ก าหนดไวห้รือไม่  เป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลผลิตท่ีเกิดข้ึนกบัวตัถุประสงคข์องโครงการ หรือ
ความตอ้งการ หรือเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย หรือ
ปรับเปล่ียนโครงการและการประเมินผลเร่ืองผลกระทบ (Impact) และผลลพัธ์ (Outcomes) ของนโยบาย/
แผนงาน/โครงการ โดยอาศยัขอ้มูลจากการประเมินดา้นบริบทการประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้และการประเมิน
ดา้นกระบวนการร่วมดว้ย การประเมินผลผลิตจะมีการน าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด
ไวท่ี้จะเป็นตวับ่งช้ีความส าเร็จหรือลม้เหลวของโครงการ  การประเมินในส่วนน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการตดัสินใจ
ปรับปรุงขยายโครงการน าไปใชต่้อเน่ืองต่อไปหรือเพื่อลม้เลิกโครงการนั้นๆ 
 สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์ (2559 : 233) ได้สรุปความสัมพนัธ์ระหว่างประเภทการประเมิน 
ประเภทการตดัสินใจ และการน าไปใชป้ระโยชน์ตามแบบจ าลองท่ีใชป้ระเมินก่อนเร่ิมมีโครงการ ดงัน้ี 
 1. การตดัสินใจเพื่อการวางแผน (Planning Decision) เป็นการตดัสินใจท่ีใชข้อ้มูลจาก
การประเมินสภาพแวดล้อมท่ีได้น าไปใช้ในการก าหนดจุดประสงค์โครงการให้สอดคล้องกับ
แผนการด าเนินงาน 
 2. การตดัสินใจเพื่อก าหนดโครงสร้างของโครงการ (Structuring Decision) เป็นการตดัสินใจท่ีใช้
ขอ้มูลจากปัจจยัน าเขา้ท่ีไดน้ าไปใชใ้นการก าหนดโครงสร้างของแผนงานและขั้นตอนของการด าเนินโครงการ 
 3. การตดัสินใจเพื่อน าโครงการไปปฏิบติั (Implementation Decision) เป็นการตดัสินใจท่ีใช้
ขอ้มูลจากการประเมินกระบวนการ เพื่อพิจารณาควบคุมการด าเนินการให้เป็นไปตามแผน และปรับปรุง
แกไ้ขการด าเนินการใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 4. การตดัสินใจเพื่อทบทวนโครงการ (Recycling Decision) เช่น การตดัสินใจเพื่อใชข้อ้มูล
จากการประเมินผลผลิต (Output) ท่ีเกิดข้ึน เพื่อพิจารณาการยุติ ลม้เลิก หรือขยายโครงการท่ีจะน าไปใช้
ต่อไป 
 ดงันั้น ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเภทการประเมิน วตัถุประสงคก์ารตดัสินใจ และการน าไปใช้
ประโยชน์ตามแบบจ าลองท่ีใชป้ระเมินก่อนเร่ิมมีโครงการ ดงัแผนภูมิท่ี 4 
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แผนภูมิที ่4  แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งประเภทการประเมิน วตัถุประสงคก์ารตดัสินใจ และการน าไปใช ้

  ประโยชน์ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า : สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์ และคณะ, 2559 : 233 

วิลยัพรณ์ เสรีวฒัน์  (2555 : 33 - 35) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบั จุดมุ่งหมายของการประเมิน
โครงการดา้นการบริหารการศึกษา ดงัน้ี 

1. การประเมินดา้นบริบท (Context Evaluation) มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของ
วตัถุประสงค์ (Objectives) ของโครงการท่ีมีการก าหนดมาก่อนหนา้นั้น วา่เม่ือมีการด าเนินงานไป
ช่วงระยะเวลาหน่ึงแลว้ วตัถุประสงคน์ั้นยงัมีความเหมาะสมอยู่หรือไม่ มีขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
แกไ้ขหรือเพิ่มเติมอะไรบา้ง 

ประเภทการประเมิน 

การประเมินสภาวะแวดลอ้ม 
(Context Evaluation : C) 

การประเมินปัจจยัเบ้ืองตน้ 
/ ตวัป้อน 

(Input Evaluation : I) 

การประเมินกระบวนการ 
(Process Evaluation : P) 

วตัถุประสงคแ์ละการตดัสินใจ 
และการน าไปใชป้ระโยชน์ 

การตดัสินใจเพื่อการวางแผน (Planning 
Decisions) ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย 
เพื่อคดัเลือกโครงการท่ีเหมาะสม 

การตดัสินใจเพื่อก าหนดโครงสร้าง 
(Structuring Decisions) ก าหนด 
โครงสร้างการด าเนินงาน แผน 

วธีิการด าเนินงาน 

การตดัสินใจเพื่อน าโครงการไปปฏิบติั 
(Implementing Decisions) ติดตาม 

ก ากบัการด าเนินงานตามแผน ปรับปรุง 
วธีิการด าเนินงาน รายงานความกา้วหนา้ 

การประเมินผลผลิต 
(Process Evaluation : P) การตดัสินใจเพื่อทบทวนโครงการ 

(Recycling Decisions) 
ยติุ ชะลอ หรือขยายโครงการ 
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2. การประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input Evaluation) เพื่อการประเมินโครงการใดโครงการ
หน่ึงท่ีมีการด าเนินงานมาแล้วระยะเวลาหน่ึงนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของ
ทรัพยากรทางการบริหารของโครงการท่ีมีการก าหนดมาก่อนหน้านั้นว่า เม่ือมีการด าเนินงานไปช่วง
ระยะเวลาหน่ึงแลว้ ทรัพยากรทางการบริหารเหล่านั้น ยงัมีความเหมาะสมอยูห่รือไม่ มีขอ้เสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงแกไ้ขหรือเพิ่มเติมอะไรบา้ง 

 
 
 
 
 
 

3. การประเมินดา้นกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินผลการน าโครงการ    
สู่การปฏิบติัวา่ เม่ือมีการด าเนินงานไประยะหน่ึงแลว้ มีความกา้วหนา้ในการท างานเพียงใด เป็นไป
ตามท่ีคาดหวงัหรือไม่ มีอุปสรรคปัญหาอะไรเกิดข้ึนบา้ง มีขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขหรือ
เพิ่มเติมอะไรอีกบา้ง เป็นการประเมินท่ีมีจุดมุ่งหมายเดียวกบัแนวคิดของสตฟัเฟิลบีม 

4. การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการประเมินผลผลิตหรือผลลพัธ์ท่ี
เกิดข้ึนเม่ือส้ินสุดโครงการวา่ เป็นไปตามวตัถุประสงค์ (Objectives) ท่ีก าหนดไวห้รือไม่ เพียงใด 
ซ่ึงเป็นการประเมินท่ีมีจุดมุ่งหมายเดียวกบัแนวคิดของสตฟัเฟิลบีม 

5. การประเมินด้านผลกระทบ (Impact Evaluation) เป็นการประเมินผลท่ีเกิดข้ึนหลัง
ส้ินสุดโครงการไปแลว้ระยะเวลาหน่ึง แต่ในการประเมินคร้ังเดียวกนัหรือในช่วงเวลาเดียวกนัทุก
องคป์ระกอบนั้น อาจพิจารณาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาด าเนินงานตามโครงการ ซ่ึงใน
กรณีน้ี หากผูว้จิยัเห็นวา่ ยงัไม่สามารถประเมินผลกระทบไดช้ดัเจน ก็อาจประเมิน จ านวน 4 องคป์ระกอบ
ไดแ้ก่ การประเมินดา้นบริบท (Context Evaluation) การประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input Evaluation) 
การประเมินดา้นกระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินดา้นผลผลิต (Product Evaluation) 

รัตนะ  บวัสนธ์ (2556 : 17) ไดส้รุปองค์ประกอบหลกัของรูปแบบการประเมินแบบซิปป์  
(CIPP Model) และความสัมพนัธ์กบัโครงการ ดงัแผนภูมิท่ี 5  

แนวคิดเดิม 
ประเมินเพื่อน าไปสู่การก าหนด 
วตัถุประสงคข์องโครงการ 

การประยกุตใ์ช ้
ประเมินเพื่อตรวจสอบ 

ความเหมาะสมของวตัถุประสงค ์
โครงการท่ีมีการกาหนดไวก่้อนหนา้ 

แนวคิดเดิม 
ประเมินความเป็นไปได ้

ของทรัพยากร 
ท่ีจะใชใ้นโครงการใหบ้รรลุ

วตัถุประสงค ์

การประยกุตใ์ช ้
ประเมินความเหมาะสมของทรัพยากร 

ท่ีมีการก าหนด 
ไวก่้อนหนา้เม่ือมีการด าเนินงานไป

ระยะเวลาหน่ึงแลว้ 
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แผนภูมิที ่5 แสดงองคป์ระกอบหลกัของรูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model) และความสัมพนัธ์กบัโครงการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม่า : รัตนะ  บวัสนธ์, 2556 : 17 

จากการศึกษาเอกสารท่ีกล่าวแล้วข้างต้น ผูร้ายงานได้ด าเนินการประเมินโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2559 - 2560 
โดยใชรู้ปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) เพื่อให้ไดส้ารสนเทศท่ีสมบูรณ์และน าไปใช้
ในการตดัสินคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงการ เพื่อให้มีการด าเนินโครงการอย่างต่อเน่ือง
และย ัง่ยืน โดยด าเนินการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั จ านวน 4 ดา้น ดงัน้ี 

1. การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) เป็นการประเมินก่อนการด าเนิน
โครงการเพื่อพิจารณาความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคข์องโครงการกบันโยบายทางการศึกษา 
ความตอ้งการจ าเป็นในการด าเนินโครงการสภาพปัจจุบนัของปัญหา และการบรรลุความส าเร็จตาม
วตัถุประสงคข์องโครงการเพื่อเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจวางแผนด าเนินโครงการให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

2. การประเมินด้านปัจจยัน าเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมินระหว่างการด าเนิน
โครงการเพื่อให้ไดข้อ้มูลดา้นปัจจยัน าเข้าของการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ ความรู้ความสามารถของ
บุคลากรในการด าเนินโครงการ ความเพียงพอและความรับผิดชอบของบุคลากร ความเพียงพอของ
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งบประมาณ ความเหมาะสมของระยะเวลา การสนบัสนุนของฝ่ายบริหารโรงเรียน และความร่วมมือ
ของผูป้กครองและชุมชน เพื่อใหก้ารด าเนินโครงการบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

3. การประเมินดา้นกระบวน (Process Evaluation) เป็นการประเมินระหว่างการด าเนิน
โครงการ ไดแ้ก่ การบริหารโครงการ ขั้นตอนการด าเนินงาน จุดเด่น จุดดอ้ย และขอ้เสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุงและพฒันา 

4. การประเมินดา้นผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการประเมินเม่ือส้ินสุดโครงการ 
ไดแ้ก่ ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยัตามมาตรฐานโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของกระทรวงศึกษาธิการ ผลส าเร็จของการด าเนินงานตามโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการ (ผลท่ีปรากฏต่อ
นกัเรียน ผลท่ีปรากฏต่อครู ผลท่ีปรากฏต่อผูบ้ริหาร ผลท่ีปรากฏต่อสถานศึกษา ผูป้กครองและชุมชน) 
และผลการประเมินความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

 

หลกัการและแนวคดิเกีย่วกบัการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
การพฒันานกัเรียนให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ เป็นคนท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  

มีคุณธรรม จริยธรรมและวฒันธรรม สามารถด ารงชีวิตและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ห่างไกล
จากยาเสพติด ส่ือลามกอนาจาร เกมออนไลน์ การพนนั การทะเลาะวิวาท ถือวา่เป็นกลยุทธ์ท่ีส าคญัท่ี
นกัการศึกษาและนกัวจิยัหลายท่านไดเ้สนอแนวคิด ดงัน้ี 

1. ความหมายของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (2552 : 57) ไดใ้ห้ความหมาย

ของการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา วา่หมายถึง กระบวนการท่ีด าเนินการล่วงหนา้ 
โดยการอบรมเล้ียงดูให้การศึกษา ขอ้มูลข่าวสารและความรู้ทั้งระบบในโรงเรียน ระบบนอกโรงเรียน
และการศึกษาตามอธัยาศยัแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง และความสัมพนัธ์กนัในเร่ืองคุณภาพชีวิต     
ยาเสพติดและอบายมุข การป้องกนัตนเอง ครอบครัวและชุมชนให้รอดพน้จากยาเสพติดดว้ยวิธีการต่างๆ  
ท่ีผ่านเขา้มาในช่วงชีวิต รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มใกลต้วัท่ีมีส่วนผลกัดนัให้กลุ่มเป้าหมาย
ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข  

กระทรวงศึกษาธิการ (2558 : 1) ไดใ้ห้ความหมายของการป้องกนัและแกปั้ญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา ไวว้า่ หมายถึงกระบวนการจดัการเรียนรู้ การป้องกนัและการช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาต่างๆ 
ท่ีเกิดข้ึนจากปัจจยัเส่ียงรอบสถานศึกษาท่ีมีพฤติกรรมไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด ร้านเกม หนีเรียน 
ทะเลาะววิาท ก่ออาชญากรรม ซ่ึงเป็นปัญหาสังคมท่ีผูป้กครอง ครู และทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งเขา้ไป
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ช่วยเหลือและแก้ไขป ญหาไม่ให้มีพฤติกรรมเส่ียง ซ่ึงมาจากปัจจยัเส่ียงและผลกระทบจากแหล่ง
อบายมุข ดงัน้ี 

1. บุคคล ไดแ้ก่ เด็กและเยาวชนตกอยูใ่นภาวะเส่ียง 
2. ครอบครัว ไดแ้ก่ ครอบครัวท่ีขาดความอบอุน แตกแยกและเหินห่าง 
3. สถานศึกษา ไดแ้ก่ การสอนท่องจ า มุ่งวชิาการและขาดการพฒันารอบดา้น 
4. ชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชนท่ียากไร้ อ่อนแอ และหวงัรอรับความช่วยเหลือ 
ดงันั้น สรุปได้ว่าการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา หมายถึง 

กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นนกัเรียนเป็นส าคญัโดยมุ่งเน้นพฒันานกัเรียนอย่างรอบดา้น เพื่อ
พฒันานักเรียนให้มีทักษะชีวิต มีภูมิคุ้มกันท่ีดีโดยอาศัยการอบรมเล้ียงดูด้วยความอบอุ่นจาก
ครอบครัว ครู สถานศึกษาและชุมชน เพื่อให้นกัเรียนรู้จกัป้องกนัตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด
และอบายมุข สามารถพึ่งตนเองได ้พฒันาตนเองเต็มศกัยภาพอย่างรอบดา้น และด าเนินชีวิตอยูใ่น
สังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 2.  นโยบายของรัฐบาลในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาความมัน่คงปลอดภยัของมนุษยชาติ (Human security) และยาเสพติด
เป็นตวัการส าคญัในการบ่อนท าลายก าลงัทรัพยากรบุคคลของชาติ ความรุนแรงของสถานการณ์ยาเสพติด
จะเป็นตวัแปรท่ีส าคญัให้มีการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
ของรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด, 
2558 : 12) ดงัน้ี  

2.1 สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดจะเกิดข้ึนไดใ้น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ อุปสงคย์าเสพติดท าให้เกิดอุปทาน

ยาเสพติด (Demand Create Supply Problem) และอุปทานยาเสพติดท าให้เกิดอุปสงคย์าเสพติด (Supply 
Create Demand Problem) หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง การท่ีมีคนซ้ือจะเกิดการชกัน าให้มีคนขายเกิดข้ึน และ
ส่ิงท่ีน่าเป็นห่วงมากก็คือ ภาวะความท่วมทน้ของทั้งอุปทานยาเสพติดและอุปสงค์ยาเสพติด (Excess 
Supply-Excess Demand) ทั้งน้ีเน่ืองจากสังคมก าลงัเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จากสภาพปัญหา
ต่างๆ ท่ีรุมเร้าสังคมอยู่ทุกวนัมีส่วนผลกัดนัให้เกิดการใชย้าเสพติดเพื่อแสวงหาความเปล่ียนแปลง
ทางอารมณ์ (Mood Altering) เพื่อท าให้รู้สึกว่าหลุดพน้ไปจากโลกแห่งความเป็นจริง ไม่ตอ้งรับรู้
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน แต่ในท านองกลบักนัปัญหายาเสพติดก็ท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ท่ีสังคมตอ้งเผชิญ
อยูมี่ความยุง่ยากซบัซ้อนเพิ่มข้ึน เช่น กลุ่มผูติ้ดยาเสพติดจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ไดย้าเสพติดมา
เสพ เกิดการก่ออาชญากรรมเพื่อหาเงินมาซ้ือยาเสพติด ผูท่ี้ติดยาเสพติดมีอารมณ์แปรปรวน 
กลายเป็นโรคจิต โรคประสาท และอาจจะสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้แก่สังคมและส านกังาน
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คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (2558 : 12) ไดก้ล่าวถึงแนวโนม้การแพร่ระบาดยาเสพติด 
เป็นตน้ และแนวโนว้การแพร่ระบาดยาเสพติด มีดงัน้ี 

2.1.1 กลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งรายใหม่ยงัคงเป็นปัญหาหลกัในอนาคต ซ่ึงพบวา่มีสัดส่วน
สูงทั้งในกลุ่มผูค้า้และกลุ่มผูเ้สพ แมว้า่จะมีแนวโนม้สัดส่วนลดลง แต่ในกลุ่มผูเ้ขา้บ าบดัรักษาก็ยงัมี
ไม่ต ่ากว่า 3 ใน 5 ขณะท่ีกลุ่มผูต้อ้งหามีถึงร้อยละ 70 เป็นกลุ่มเยาวชนอายุ 15 - 24 ปี ถือเป็นกลุ่ม
หลกัท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งซ่ึงพบทั้งท่ีอยู่ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา โดยกลุ่มนักเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ และระดบัประถมศึกษาเป็นสองกลุ่มท่ีมีโอกาสเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด
มากกวา่กลุ่มอ่ืนๆ 

2.1.2 กลุ่มเยาวชนหญิงอาย ุ15 - 19 ปี มีพฤติกรรมเส่ียงทั้งการมีประสบการณ์ใน
การมีเพศสัมพนัธ์และการตั้งครรภก่์อนวยัอนัควรสูงกวา่กลุ่มอายุอ่ืน ๆ ซ่ึงพฤติกรรมเส่ียงดงักล่าว
ผลจากการวจิยัระบุวา่เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหเ้ด็กมีโอกาสเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด 

2.1.3 เยาวชนนอกสถานศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มอายุ 15 - 19 ปี พบวา่ มีถึงร้อยละ 
77.70  ท่ีไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงท่ีชอบมัว่สุมในร้านเกม / 
อินเทอร์เน็ต การเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดและใชย้าเสพติดเป็นคร้ังคราว และการซ่ิงรถ เป็นตน้  

2.1.4 ยาบา้มีส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีสูงกว่าตวัยาเสพติดอ่ืน ในขณะท่ีไอซ์กลุ่ม
นกัการคา้ยงัคงใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดเดิม ๆ เพื่อท่ีจะสร้างความตอ้งการในตลาดเพิ่มมากข้ึน ส่วน
เฮโรอีนก็เป็นตวัยาหน่ึงท่ีผูท่ี้เก่ียวขอ้งไม่ควรจะละเลยเน่ืองจาก พบว่า ในกลุ่มเยาวชนอายุ 15 - 19 ปี 
และนอ้ยกวา่ 15 ปี มีการเขา้มาใชอ้ยา่งต่อเน่ือง ขณะท่ีพืชกระท่อมและส่ีคูณร้อย พบการกระจายตวั
ของผูเ้สพไปยงัภูมิภาคอ่ืนเพิ่มข้ึน รวมถึงการเป็นส่ิงเสพติดท่ีมีราคาไม่สูงสามารถจดัท าข้ึนมาเสพ
เองไดง่้าย จึงเป็นปัจจยัท่ีอาจส่งผลต่อการแพร่ระบาดในอนาคตเพิ่มมากข้ึน 

2.1.5 พฤติกรรมการใช้ยาเสพติดท่ีน่ากงัวล คือ อตัราการใช้ยาเสพติดมากกว่า
หน่ึงชนิดมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน จะส่งผลท าใหก้ารบ าบดัรักษามีความยากและความซบัซ้อนมากข้ึน  

2.1.6 ประสิทธิภาพของการบ าบดัรักษา พบวา่ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมาสัดส่วนของผูเ้ขา้
รับการบ าบดัรักษาท่ีระบุวา่หลงัการบ าบดัรักษาแลว้สามารถอดยาไดไ้ม่เกิน 1 เดือน ยงัคงมีสัดส่วน
ท่ีไม่เปล่ียนแปลงอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 40.00 จึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งมีการทบทวนถึงกระบวนการบ าบดัรักษา  

ดงันั้น สรุปไดว้า่กลุ่มนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย
มีโอกาสท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดมากกวา่กลุ่มอ่ืน ๆ 

2.2 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 พ.ศ. 2555 - 2559 และแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564 มีดงัน้ี 
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2.2.1 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่11 พ.ศ. 2555 - 2559 (ส านกังาน
สภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554 : 25, 117) ไดก้ล่าวถึงยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมใน
สังคม มุ่งสร้างภูมิคุม้กนัตั้งแต่ระดบัปัญเจกครอบครัว และชุมชน การเสริมสร้างพลงัให้ทุกภาค
ส่วนและสามารถเพิ่มทางเลือกการใชชี้วิตในสังคมและมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ไดอ้ยา่งมีคุณค่าและศกัด์ิศรี โดยเสริมสร้างความเขม้แขง็ชุมชนให้สามารถจดัการปัญหาต่างๆ ไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ โดยสร้างความเขม้แขง็ใหส้ถาบนัหลกัของสังคมทั้งสถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษา 
สถาบนัศาสนา ให้มีบทบาทหลกัในการหล่อหลอม บ่มเพาะเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม      
มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม และค านึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวม และยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้าง
ความเช่ือมโยงกบัประเทศในภูมิภาคเพื่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการสร้างความ
พร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ป้องกนัภยัจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภยัพิบติั 
และแพร่ระบาดของโรคภยั 

2.2.2 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 พ.ศ. 2560 - 2564 (ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559 : 65,75) ไดก้ล่าวถึงยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา มีดงัน้ี 

1) ยุทธศาสตร์ที ่1 การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย์ ได้แก่ 
(1) ปรับเปล่ียนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินยั จิตสาธารณะ 

และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์
(2) พฒันาศกัยภาพคนให้มีทกัษะความรู้และสามารถด ารงชีวิตอย่างมี

ความสุข 
(3) ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
(4) ลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อ

สุขภาพ 
2) ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลือ่มล า้ในสังคม 
(1) การเพิ่มโอกาสให้กบักลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40.00 ท่ีมีรายได้

ต ่าสุดใหส้ามารถเขา้ถึงบริการท่ีมีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 
(2) กระจายการใหบ้ริการภาครัฐทั้งดา้นการศึกษา สาธารณสุข และสวสัดิการ

ท่ีมีคุณภาพใหค้รอบคลุมและทัว่ถึง 
ทั้งน้ี สรุปไดว้า่ แผนพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 พ.ศ. 2555 - 2559 และฉบบัท่ี 

12 พ.ศ. 2560 - 2564 ไดใ้ห้ความส าคญักบัปัญหาการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา



48 
 

และสังคม โดยก าหนดแผนการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดไวใ้นยุทธศาสตร์การสร้างความเป็น
ธรรมในสังคม 

2.3 แผนยุทธศาสตร์การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 - 2562 
แผนยทุธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 - 2562 (ส านกังาน

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด, 2558 : ก,1 - 3) ก าหนดข้ึนโดยมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2558 เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการด าเนินงาน เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการ 
ประสานการปฏิบติั จดัสรรทรัพยากร และติดตามประเมินผลของทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และให้
ส านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพติดประจ าปีใหส้อดคลอ้งรองรับกบัแผนยุทธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติด พ.ศ. 2558 - 2562 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 เป็นตน้ไป ดงัน้ี 

2.3.1 แนวคิดหลัก ยึดประชาชนเป็นศูนยก์ลางเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชน และก่อให้เกิดผลกระทบในทางท่ีดีต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน แกปั้ญหา
ในเชิงพื้นท่ีโดยก าหนดเป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ใหค้วามส าคญักบัการมีส่วนร่วมของทุกภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง  

2.3.2 วสัิยทศัน์ 
สังคมไทยเขม้แขง็และรอดพน้ภยัจากยาเสพติดดว้ยภูมิคุม้กนัและมาตรการลด

ผูค้า้และผูเ้สพ และความร่วมมือระหว่างประเทศดา้นยาเสพติดบรรลุผลตามพนัธกรณีและวิสัยทศัน์
อาเซียนภายในปี 2562 

2.3.3 พนัธกจิ 
1)  มุ่งเสริมสร้างพลงัทุกภาคส่วนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด

ใหส้ังคมไทยปลอดภยัจากยาเสพติด 
2)  มุ่งส่งเสริมและพฒันาความร่วมมือกบัอาเซียนในการควบคุมและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดอยา่งใกลชิ้ดและต่อเน่ือง 
2.3.4 วตัถุประสงค์ 

1)  เพื่อใหแ้ผนยทุธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 - 2562 
เป็นแผนช้ีน าในการด าเนินงานควบคุมปัญหายาเสพติดและลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์      
ยาเสพติดระยะ 5 ปี   

2)  เพื่อบูรณาการ นโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนแม่บท และยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง
มุ่งไปสู่การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดอยา่งเขม้แข็งและย ัง่ยืนในระยะยาว 
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3)  เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการ ประสานการปฏิบติั จดัสรรทรัพยากร 
และติดตามประเมินผลส าหรับทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการวางแปลงแผนการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบติัอยา่งชดัเจนเป็นรูปธรรม 

2.3.5 เป้าประสงค์ 
1)  เด็กและเยาวชนมีภูมิคุม้กนัยาเสพติดทุกคน 
2)  หมู่บา้น/ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการมีความเขม้แขง็ในการป้องกนัยาเสพติด 
3)  เด็ก เยาวชน ประชาชน ชุมชน ไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดใดๆ และร่วม

เป็นพลงัแผน่ดินเอาชนะยาเสพติด 
4)  ท าลายเครือข่ายการคา้และองค์กรอาชญากรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด 

ลดพื้นท่ีปลูกพืชเสพติด และท าลายแหล่งผลิต 
5)  ผูเ้สพผูติ้ดไดรั้บการบ าบดัรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพอยา่งมีมาตรฐาน 
6)  ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด

ของอาเซียน 
2.3.6 ยุทธศาสตร์การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

1)  ยุทธศาสตร์การป้องกนักลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกบัยาเสพติด 
วตัถุประสงคเ์พื่อสร้างภูมิคุม้กนัให้กบัทุกกลุ่มท่ีมีโอกาสเขา้ไปเก่ียวขอ้ง

กบัยาเสพติด ป้องกนัครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และสังคมใหป้ลอดภยัจากยาเสพติด  
(1) ประเด็นยทุธศาสตร์ 

1.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างภูมิคุม้กนัให้เด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษาต่อการรองรับสภาพปัญหายาเสพติด 

1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างภูมิคุม้กนัและป้องกนัให้เด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา 

1.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างภูมิคุม้กนัและป้องกนัในผูใ้หญ่
และวยัแรงงาน 

(2) เป้าหมายยทุธศาสตร์ 
2.1 สร้างภูมิคุม้กนัและป้องกนัยาเสพติดในเป้าหมายกลุ่มต่างๆ โดย

แบ่งกลุ่มเป้าหมายตามลกัษณะทางกาย จิต และบริบททางสังคม ดงัตารางท่ี 4 
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ตารางที ่4 แสดงวยัและจ านวนของกลุ่มเป้าหมายในการสร้างภูมิคุม้กนัและป้องกนัยาเสพติด 

วยั (ช่วงอายุ) จ านวน (คน) 
ปฐมวยั (0 - 6 ปี) 6 ลา้นคน 
วยัเด็ก (7 - 12 ปี) 4.8 ลา้นคน 
วยัรุ่น (13 - 19 ปี) 6.5 ลา้นคน 
วยัผูใ้หญ่ (20 - 25 ปี) 5.5 ลา้นคน 

ทีม่า : ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด, 2558 : 2 
2.2 กลุ่มเส่ียงต่อการเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด โดยครอบครัวท่ีมี

บุคคลในครอบครัวเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด 
2.3 สร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน โรงเรียน และสถาน

ประกอบการในการป้องกนักลุ่มผูมี้โอกาสเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด 
(3) กลยทุธ์ 

3.1 สร้างภูมิคุม้กนัและป้องกนัยาเสพติดในกลุ่มปฐมวยัและวยัเด็ก
ดว้ยกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม (Socialization) สร้างความภาคภูมิใจของตนเอง (Self Esteem) 
สติปัญญา (Intelligence) และความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient) 

3.2 สร้างภูมิคุม้กนัและป้องกนัยาเสพติดในกลุ่มวยัรุ่นดว้ยกระบวนการ 
พฒันาอตัลกัษณ์ (Identity) และสร้างจริยธรรม (Moral Development) 

3.3 สร้างความเขม้แข็งทางจิตใจ (Resilience) เพื่อเป็นภูมิคุม้กนัให้
คนวยัผูใ้หญ่สามารถอยูท่่ามกลางยาเสพติดไดโ้ดยไม่หนัไปใชย้าเสพติดเป็นทางออกเม่ือตอ้งเผชิญ
กบัปัญหา 

3.4 สร้างสังคมรอบตวัเข้มแข็งให้กับหน่วยงานท่ีมีส่วนสัมพนัธ์
โดยตรงกบัเป้าหมายคือ ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ 

2)  ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด 
วตัถุประสงคเ์พื่อแกไ้ขปัญหาการเสพและการติดยาเสพติดโดยยึดผูป่้วย

เป็นศูนยก์ลางเพื่อลดอุปสงคด์า้นยาเสพติดในระยะยาว 
(1) ประเด็นยทุธศาสตร์ 

1.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผูเ้สพผูติ้ดเขา้ถึงบริการดา้นการบ าบดัฟ้ืนฟู
สมรรถภาพท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
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1.2 ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2 ผูผ้า่นการบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ไดรั้บการติดตาม ดูแล ช่วยเหลืออยา่งมีคุณภาพและมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนเพื่อป้องกนัการเสพติดซ ้ า 

1.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 ครอบครัว ชุมชน สังคมยอมรับและให้
โอกาสผูเ้สพผูติ้ด และมีส่วนร่วมในการบ าบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และติดตามดูแลช่วยเหลือผูผ้า่นการ
บ าบดั (Community – based recovery model) 

1.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 บริหารจดัการอย่างบูรณาการทุกภาค
ส่วนท่ีมีประสิทธิภาพ เอ้ืออ านวยต่อการบ าบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยยดึผูเ้สพผูติ้ดเป็นศูนยก์ลาง 

(2) กลยทุธ์ 
2.1 พฒันาการบริการด้านการบ าบดั ฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีเขา้ถึงง่าย     

มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ดว้ยบริการท่ีเป็นมิตร 
2.2 พฒันากระบวนการในการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ และพฒันา

คุณภาพชีวติใหก้บัผูผ้า่นการบ าบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
2.3 พฒันากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ครอบครัว และสังคม

ในการบ าบดั ฟ้ืนฟู สมรรถภาพ 
2.4 บริหารจดัการแบบบูรณาการรอบดา้น 

ทั้งน้ี สรุปไดว้่า แผนยุทธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 - 2562 
รัฐบาลโดยส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ไดจ้ดัท ายุทธศาสตร์การป้องกนั
กลุ่มผูมี้โอกาสเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด เพื่อสร้างภูมิคุม้กนัให้กบัทุกกลุ่ม และยุทธศาสตร์การ
แกไ้ขปัญหาผูเ้สพ ผูติ้ดยาเสพติดเพื่อแกไ้ขปัญหาการเสพและการติดยาเสพติด 

2.4 นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษา (2558 : 2 - 7)ไดก้ าหนดนโยบายการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา โดยใหผู้บ้ริหารองคก์รหลกั หน่วยงานและสถานศึกษาด าเนินการ ดงัน้ี 

1. ผูบ้ริหารทุกระดบัน านโยบายการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดไปสู่การปฎิบติั 
จดัท าแผนปฎิบติัการครอบคลุมทุกเป้าหมายและการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งใน
และนอกประเทศ 

2. ผูบ้ริหารทุกระดบั ครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา ตอ้งให้ความส าคญั
และมีจิตส านึกร่วมกนัท่ีจะปกป้องคุท้ครองดูแลช่วยเหลือนกัเรียนไม่ให้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด 
ใหค้วามร่วมมือและร่วมแรงร่วมใจจดักิจกรรมทั้งในหลกัสูตรและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
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3. ผูบ้ริหารสถานศึกษา ส่งเสริม สนบัสนุนจดักิจกรรมป้องกนัและเฝ้าระวงัยาเสพติด
ในสถานศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอน เช่น กิจกรรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรม
เชิงสร้างสรรค์ต่างๆ ค่ายคุณธรรม กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีป้องกันเสพติด กิจกรรมกีฬา
ป้องกนัยาเสพติด ส่งเสริมการรวมกลุ่มของนกัเรียน นกัศึกษา ทั้งในส่วนของชมรมและสภานกัเรียน เป็นตน้ 

4. ผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัการเรียนการสอนให้ความรู้ เสริมสร้างจิตส านึก 
ทกัษะชีวิต ภูมิคุม้กนัต่อตา้นยาเสพติด และอบายมุข จดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน นกัศึกษาทุก
คนใหท้ัว่ถึงโดยสร้างเครือข่ายแกนน าทุกระดบัในสถานศึกษา 

5. ผูบ้ริหารทุกระดบั อ านวยการ ก ากบั ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
และจดัมาตรการเสริมแรงให้แก่ผูรั้บผิดชอบด้านยาเสพติพ ให้ออกจากราชการและเผิกถอนใบ
ประกอบวชิาชีพครู  

นอกจากน้ี  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัวนัท่ี 2 เมษายน 2558 โดย พลเรือเอก
ณรงค ์ พิพฒันาศยั  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดนโยบายการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่ อให้ผูบ้ริหารองค์กรหลัก 
หน่วยงานและสถานศึกษา ด าเนินการ ดงัน้ี 

1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาน านโยบายการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด โครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ไปสู่การปฏิบติัให้มีแผนปฏิบติัการ และการมีส่วนร่วม
ของคณะผูบ้ริหาร ครู อาจารยแ์ละกลุ่มเป้าหมายนกัเรียน นิสิต นกัศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา 

2. ผูบ้ริหารหน่วยงานและผูบ้ริหารสถานศึกษา ส่งเสริม สนบัสนุนการด าเนินงาน
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษา ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

3. ผูบ้ริหารหน่วยงานและผูบ้ริหารสถานศึกษา อ านวยการ ก ากบั ติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข  

4. ผูบ้ริหารหน่วยงานและผูบ้ริหารสถานศึกษา อ านวยการ ก ากบั ติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข และใชม้าตรการลงโทษบุคลากรท่ีไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด ให้ออกจากราชการและเพิก
ถอนใบประกอบวชิาชีพครู 

5. ผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจติดตามผลการด าเนินงาน และผูบ้ริหาร
หน่วยงานและผูบ้ริหารสถานศึกษา จดัตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 

6. ผูบ้ริหารหน่วยงาน และผูบ้ริหารสถานศึกษา สรุปรายงานตน้สังกดัเพื่อสรุปผล
รายงานศูนยอ์  านวยการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
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โดยการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข      
มีเป้าหมายเพื่อใหส้ถานศึกษาทุกแห่งปลอดภยัจากยาเสพติด และอบายมุข ดงัแผนภูมิท่ี 6  
แผนภูมิที ่6  แสดงเป้าหมายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
  
 
 
 
 
 
 

     

ทีม่า : ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ, 2558 : 3 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2559 โดย นายธีระเกียรติ  
เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ “ตามท่ีรัฐบาลไดก้ าหนดให้การป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระ
แห่งชาติ ท่ีหน่วยงานทุกภาคส่วนตอ้งร่วมมือกนัในการควบคุม ป้องกนั ปราบปราม และแก้ไข
ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้ศูนยอ์  านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ี 1 การป้องกนักลุ่มผูมี้โอกาสเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบั  
ยาเสพติดนั้น จึงไดก้ าหนดนโยบายใหผู้บ้ริหาร องคก์รหลกั หน่วยงาน และสถานศึกษาด าเนินการ” 
ดงัน้ี 

1. มาตรการคดักรองจ าแนกกลุ่มเป้าหมาย (Re-X-Ray) 
1.1 สถานศึกษาด าเนินการตามมาตรการคดักรองจ าแนกกลุ่มเป้าหมาย (Re-X-Ray) 

ร่วมกบัหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และส านกังานป้องกนัและปราบปราม
ยาเสพติดในพื้นท่ี ดว้ยระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน การตรวจปัสสาวะ การตรวจสุขภาพ ภาคเรียน
ละ 2 คร้ัง  

1.2 กลุ่มเป้าหมายตามมาตรการคดักรอง ให้จ  าแนกนกัเรียน นกัศึกษา เป็น 3 กลุ่ม 
คือ กลุ่มสร้างภูมิคุม้กนั กลุ่มเฝ้าระวงัป้องกนั และกลุ่มบ าบดัรักษา  

1.3 ให้สถานศึกษาด าเนินการคดักรอง (Re-X-Ray) ตามกระบวนการซ ้ า หาก
ไม่พบนกัเรียน นกัศึกษา ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดทุกกรณี ให้จดัท าป้าย “สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด” 

      เป้าหมาย 
สถานศึกษา 

สถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและ 

อบายมุข 

- ปลอดยาเสพติด 

- ปลอดส่ืออบายมุข 

- ปลอดการพนนั 

- ปลอดการทะเลาะวิวาท 
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โดยมีโลโกส้ัญลกัษณ์ 4 หน่วยงาน คือ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย 
และส านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ติดตั้งดา้นหนา้สถานศึกษา 

2.  มาตรการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
2.1 กิจกรรมการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

ระดบัจงัหวดั มอบหมายให้ศึกษาธิการจงัหวดัและคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดั (กศจ.) เป็น
กลไกขบัเคล่ือนจดักิจกรรมตามบริบทของพื้นท่ี  

2.2 กิจกรรมการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ระดบัจงัหวดัให้จดัท าแผนปฏิบติัการเสนอผูว้่าราชการจงัหวดัในฐานะประธานคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจงัหวดัเห็นชอบและมอบหมายใหศึ้กษาธิการจงัหวดั อ านวยการ ก ากบั ติดตามและรายงานผล
การด าเนินงานใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ  

3. การสร้างภูมิคุม้กนักบัยาเสพติดในสถานศึกษาดว้ยกระบวนการเรียนการสอน 
จดักิจกรรมพฒันาทกัษะชีวติ 

3.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษามอบหมายให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการการเรียน
การสอนเพื่อจดักิจกรรมพฒันาทกัษะชีวติในการสร้างภูมิคุม้กนัยาเสพติด ร่วมกบัครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา  

3.2 การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดด้วยกระบวนการเรียนการสอน จดักิจกรรม
พฒันาทกัษะชีวิต ในทุกระดบัให้จดัท าแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบัช่วงวยั
ของนกัเรียน นกัศึกษา โดยใหเ้นน้ในการสร้างความรู้ ความเขา้ใจการลงโทษผูไ้ปเก่ียวขอ้งยาเสพติด  

4.  มาตรการอ านวยการ มาตรการก ากบั ติดตาม ประเมินผลและมาตรการเสริมแรง 
4.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ใหจ้ดัสรรงบประมาณ จดัท าแผนปฏิบติัการ ในการพิจารณา
เล่ือนขั้นเงินเดือนใหน้ าผลงานการด าเนินงานของครูผูรั้บผิดชอบประกอบการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

4.2 ศึกษาธิการจังหวดั ผู ้อ  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทุกเขต
การศึกษา ผูอ้  านวยการการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) จงัหวดัทุกจงัหวดั และประธานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาจงัหวดั (อศจ.) ทุกจงัหวดั ติดตามผลการคดักรอง (Re-X-Ray) ของสถานศึกษาตาม
นโยบาย รายงานศูนยอ์  านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ 

5. มาตรการเสริมแรง ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมุ่งมั่นมีความตั้ งใจและเสียสละ
ด าเนินงานตามนโยบาย ใหน้ าผลงานการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข 
ประกอบการพิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ  



55 
 

สรุปได้ว่า นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขใน
สถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ศูนยอ์  านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด
ด าเนินงานการป้องกันกลุ่มผูมี้โอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด โดยให้สถานศึกษาด าเนินการ 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข อยา่งเขม้แขง็ ต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 

3. การด าเนินงานการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
   กระทรวงศึกษาธิการ (2558 : 6 - 10) ไดก้ าหนดการด าเนินงานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา ดงัน้ี 

3.1 ยุทธศาสตร์ 5 มาตรการ ดังนี ้
3.1.1  ยทุธศาสตร์ดา้นการป้องกนั ประกอบดว้ย กิจกรรมห้องเรียนสีขาว กิจกรรมการเรียน

การสอนทกัษะชีวิตและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค ์เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ วฒันธรรม เป็นตน้ 

3.1.2 ยุทธศาสตร์ด้านการคน้หา ประกอบด้วย กิจกรรมการส ารวจสภาพการใช้ยา
เสพติด ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน การเยีย่มบา้น การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล การคดักรอง
นกัเรียน เป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มปลอด กลุ่มเส่ียง กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มคา้ 

3.1.3 ยุทธศาสตร์การรักษา ประกอบด้วย กิจกรรมการดูแลช่วยเหลือ กิจกรรม
คลินิกเสมารักษ ์กิจกรรมจิตสังคมบ าบดัในสถานศึกษา การเขา้ค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรม การส่งต่อ
เขา้รับการบ าบดัรักษาจากสถานพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการบ าบดัรักษา
ฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติด 

3.1.4 ยุทธศาสตร์การเฝ้าระวงั ประกอบด้วย กิจกรรมตูเ้สมารักษ์ กิจกรรมต ารวจ
ประสานโรงเรียน ครูแคร์ (D.A.R.E.) โรงพกัจ าลอง กิจกรรมลูกเสือตา้นภยัยาเสพติด สารวตัรนกัเรียน
ห้องเรียนสีขาว และประสานงานกบัผูน้ าหน่วยงานในทอ้งถ่ินและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการป้องกนั  
และปราบปรามยาสเพติด  

3.1.5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการ ประกอบด้วย กิจกรรมจดัท าแผนการอ านวยการ 
ก ากบั ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัและสนบัสนุนส่งเสริม
การปฏิบติังาน พิจารณาการลงโทษและมาตรการเสริมแรง 

3.2 กลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ 
3.2.1 สถานศึกษาด าเนินการ 4 ตอ้ง ไดแ้ก่ 

1) สถานศึกษาต้องมียุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดท่ี
สอดคลอ้งกบัสภาพของปัญหาและสถานการณ์ในพื้นท่ีท่ีมีความรุนแรงต่างกนั 
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2) สถานศึกษาต้องมีแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาตลอดปีการศึกษา 

3) สถานศึกษาตอ้งมีระบบขอ้มูลการด าเนินงาน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ระบบดา้นการป้องกนั 
ระบบดา้นการเฝ้าระวงั ระบบดา้นการดูแลช่วยเหลือ และระบบดา้นการบริหารจดัการ 

4) สถานศึกษาต้องมีเครือข่ายการท างานระหว่างนักเรียน ครูอาจารย ์
ผูป้กครอง ผูน้ าทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชน และผูน้ าดา้นศาสนา 

3.2.2 สถานศึกษาด าเนินการ 2 ไม่ ไดแ้ก่ 
1) สถานศึกษาไม่ปกปิดขอ้มูล กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มคา้ยาเสพติด 
2) สถานศึกษาไม่ผลกัปัญหา ไม่ไล่นักเรียนออกจากสถานศึกษา โดยให้น า   

ไปบ าบดัรักษา เม่ือหายแลว้ใหก้ลบัมาเรียนไดต้ามปกติ 
สรุปไดว้่า  แนวทางด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและอบายมุขใน

สถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดยุทธศาสตร์ 5 มาตรการ ไดแ้ก่ ดา้นการป้องกนั ดา้นการคน้หา ดา้น
การรักษา ดา้นการเฝ้าระวงั และดา้นการบริหารจดัการ โดยใชก้ลยทุธ์ 4 ตอ้ง 2 ไม่ในการด าเนินการเชิงรุก
แบบมีส่วนร่วมขององคก์รทุกภาคส่วน 

3.3 แนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหาและกจิกรรมการป้องกันปัจจัยเส่ียง 
3.3.1 แนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

เพื่อใหก้ารด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดไดผ้ลเป็นรูปธรรม
มากยิ่งข้ึน กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดแนวทางการปฏิบติัและแนวทางด าเนินกิจกรรมของ
สถานศึกษา ดงัน้ี 

1) แนวทางการปฏิบติัของสถานศึกษา 
(1) สถานศึกษาพยายามป้องกนัและแกไ้ขให้ถึงท่ีสุด โดยไม่ไล่นกัเรียนให้

พน้จากสถานศึกษาเป็นภาระสังคม หรือสถาบนัอ่ืน 
(2) ให้องค์กรหลักท าความเข้าใจกับผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกัดรายงาน

สภาพการใช้ยาเสพติดให้กระทรวงศึกษาธิการทราบโดยไม่ถือเป็นความผิด แต่จะพิจารณาเป็นความดี
ความชอบในการรายงานตามความจริง 

(3) ให้องค์กรหลกัสั่งการสถานศึกษาให้ครู อาจารย ์บุคลากรเป็นแบบอย่างท่ีดี 
ไม่สูบบุหร่ี และพฤติกรรมไม่เหมาะสม จดัใหส้ถานศึกษาเป็นเขตปลอดบุหร่ีและปลอดยาเสพติด 

2) แนวทางการด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษา 
แนวทางการด าเนินกิจกรรมการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษาท่ีด าเนินการโดยกลุ่มสนใจท่ีมีกิจกรรมหลากหลาย ไดแ้ก่ 
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(1) กิจกรรมหอ้งเรียนสีขาว 
(2) กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
(3) กิจกรรมเพื่อนเตือนเพื่อน เพื่อนท่ีปรึกษา YC 
(4) กิจกรรมเสียงตามสาย 
(5) กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพนัธ์เน่ืองในวนัต่อต้านยาเสพติด  

และนิทรรศการยาเสพติด 
(6) กิจกรรมแข่งขนัมินิมาราธอน 
(7) กิจกรรมแสดงคอนเสิร์ตพลงัสีขาว 
(8) กิจกรรมใหค้วามรู้การป้องกนัยาเสพติด โทษทางกฎหมาย ทกัษะชีวติ 
(9) กิจกรรมอบรมนกัเรียนแกนน าตา้นภยัยาเสพติด  
(10) กิจกรรมค่ายเยาวชนพิทกัษส์ังคม ค่ายทกัษะชีวติ ค่ายภาวะผูน้ า 
(11) กิจกรรมธนาคารความดี 
(12) กิจกรรมลานวดั ลานใจ ลานกีฬา จดัตั้งชมรมดนตรี ส่งเสริมการ

เล่นดนตรี 
(13) กิจกรรมอบรมลูกเสือตา้นภยัยาเสพติด 
(14) กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม สร้างสนามกีฬา ส่งเสริม

ใหน้กัเรียนเล่นกีฬา 
(15) กิจกรรมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด 
(16) กิจกรรมฟ้ืนฟูสถานบ าบดัคลินิกเสมารักษ ์
(17) กิจกรรมเฝ้าระวงั มีตูเ้สมารักษ ์
(18) กิจกรรมอบรมสร้างภูมิคุม้กนั 

3.3.2 แนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดา้นส่ือลามกอนาจาร 
แนวทางการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านส่ือลามกอนาจารมี

แนวทางปฏิบติัและการด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษา ดงัน้ี 
1) แนวทางปฏิบติัของสถานศึกษา 

(1) ใหส้ถานศึกษาตรวจคน้และป้องกนัมิให้นกัเรียน น าส่ือลามกอนาจารเขา้มา
เผยแพร่ในสถานศึกษา มีการตรวจคน้หา และมาตรการควบคุมดูแลการใชโ้ทรศพัทมื์อถือ 

(2) ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาจดัหนงัสือ วีดีทศัน์ เทป โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเป็น
ประโยชน์ ใหค้วามบนัเทิงท่ีประเทืองสติปัญญาบริการแก่นกัเรียน  

2) แนวทางการด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษา 
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กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านส่ือลามกอนาจารใน
สถานศึกษา ไดแ้ก่  

(1) ตรวจคน้และป้องกนัไม่ให้นกัเรียน นกัศึกษา น าส่ือลามกอนาจารเขา้
มาเผยแพร่ในสถานศึกษา 

(2) ส่งเสริมให้สถานศึกษา จดัท าส่ือ หนังสือ วีดีโอ เทปบนัทึกเสียง                    
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นประโยชน์ ใหค้วามบนัเทิงท่ีประเทืองสติปัญญาเพื่อบริการแก่นกัเรียน  

3.3.3 แนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดา้นการพนนั 
แนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดา้นการพนนั มีแนวทางปฏิบติัและการด าเนิน

กิจกรรมของสถานศึกษา ดงัน้ี 
1) แนวทางการปฏิบติัของสถานศึกษา 

(1) จดักิจกรรมให้นกัเรียน รู้จกัประหยดั อดออม ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย และฝึก
ท างานเพื่อหารายไดจ้ากการประกอบสัมมาชีพ 

(2) ป้องปรามมิใหน้กัเรียน เล่นการพนนัทุกรูปแบบในสถานศึกษา ตรวจ
คน้แหล่งท่ีอาจมัว่สุม เช่น ร้านเกม สถานบนัเทิง แหล่งการพนนัผิดกฎหมาย เป็นตน้ 

(3) ส่งอาจารยฝ่์ายปกครองหรือประสานสารวตัรนกัเรียนเพื่อสุ่มตรวจ
นกัเรียนท่ีอาจไปมัว่สุมตามแหล่งอบายมุข แหล่งการพนนัของชุมชนหรือของพื้นท่ี 

2) แนวทางการด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษา 
กิจกรรมดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดา้นการพนนัในสถานศึกษา ไดแ้ก่ 
(1) จัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา รู้หลักประหยดัตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ให้ป้องกันไม่ให้นักเรียน นักศึกษา เล่นการพนันทุกรูปแบบใน

สถานศึกษา และตรวจคน้สถานท่ีซ่ึงอาจเป็นแหล่งมัว่สุม 
(3) ให้ครู อาจารย์ฝ่ายปกครอง ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าท่ี

ส่งเสริมความประพฤตินกัเรียน ในการสุ่มตรวจนกัเรียน ท่ีไปมัว่สุมตามแหล่งการพนนัและแหล่ง
อบายมุขของชุมชน 

3.3.4 แนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดา้นการทะเลาะววิาท 
แนวทางการป้องกนัและแกปั้ญหาดา้นการทะเลาะวิวาทมีแนวทางปฏิบติั 

และการด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษา ดงัน้ี 
1) แนวทางปฏิบติัของสถานศึกษา 
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(1) ประสานต ารวจให้ใชม้าตรการเฉียบขาดในการลงโทษนกัเรียน ท่ีท าผิด
กฎหมาย 

(2) ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมเส่ียงของนักเรียน ท่ีมีปัญหาเป็นราย
กรณีหรือรายกลุ่มและส่งครูไปเยีย่มถึงบา้น เพี่อเฝ้าระวงัพฤติกรรมเส่ียง 

(3) ตรวจคน้หาการพกพาอาวุธเขา้มาในสถานศึกษา และเพิ่มโทษผูท่ี้ท  า
ผดิและเคยถูกตกัเตือนมาแลว้ 

(4) ให้สถานศึกษาจดักิจกรรมนักเรียน ให้ครอบคลุม ตั้ งแต่การก าหนด
ระเบียบวนิยั กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

(5) สร้างองค์กรเครือข่ายระหว่างบ้าน โรงเรียน ชุมชน ต ารวจ โดยมี
ระบบส่ือสารโทรคมนาคม และระบบขอ้มูลเพื่อเฝ้าระวงัพฤติกรรมเส่ียง 

2) แนวทางการด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษา 
กิจกรรมดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาทะเลาะววิาทในสถานศึกษา ไดแ้ก่ 
(1) ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมเส่ียงของนกัเรียน ท่ีมีปัญหาเป็นรายกรณีหรือ

รายกลุ่ม และใหค้รูไปเยีย่มบา้นเพื่อเฝ้าระวงัพฤติกรรมเส่ียงต่อการทะเลาะววิาทขา้มสถาบนั 
(2) ตรวจคน้หาการพกพาอาวุธเขา้มาในสถานศึกษาของนกัเรียน กลุ่มเส่ียง 

และคาดโทษเพิ่มส าหรับผูท่ี้ท  าผดิท่ีเคยถูกตกัเตือนมาแลว้ 
(3) สถานศึกษาจัดกิจกรรมนักเรียน ให้ครอบคลุมตั้ งแต่การก าหนด

ระเบียบวนิยั กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมเสริมหลกัสูตร และกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ 
(4) สร้างองค์กรเครือข่ายระหว่างบา้น โรงเรียน ชุมชน และต ารวจ โดยมี

ระบบการส่ือสารโทรคมนาคม และระบบขอ้มูลเพื่อเฝ้าระวงัพฤติกรรมเส่ียง 
(5) ใหป้ระสานกบัต ารวจ ใชม้าตรการเฉียบขาดในการลงโทษนกัเรียนท่ีฝ่า

ฝืนในขั้นกระท าผดิกฎหมาย และสถานศึกษาจดัระบบติดตามดูแลพฤติกรรม 
สรุปได้ว่า แนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและอบายมุขใน

สถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาและกิจกรรมการ
ป้องกนัปัจจยัเส่ียง 4 ด้าน ได้แก่ แนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด แนวทางการป้องกนั   
และแก้ไขปัญหาด้านส่ือลามกอนาจาร แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการพนัน และแนวทาง        
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทะเลาะวิวาทในสถานศึกษาอย่างชัดเจนเพื่อให้สถานศึกษาสามารถ
ด าเนินการไดอ้ยา่งดี และเกิดประสิทธิผล ส่งผลให้นกัเรียนสามารถพึ่งตนเองได ้ห่างไกลจากยาเสพติด 
และด าเนินชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  
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4. กระบวนการด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
การพฒันานกัเรียนใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์เป็นคนท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

มีคุณธรรม จริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมีความสุข 
ห่างไกลจากยาเสพติด ส่ือลามกอนาจาร เกมออนไลน์ การพนนั การทะเลาะวิวาท ถือเป็นเป้าหมายส าคญัในการ
พฒันาคุณภาพนกัเรียนตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดงัน้ี 

4.1 ความหมายของสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
นกัการศึกษาและนกัวจิยัหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของสถานศึกษาสีขาวปลอด

ยาเสพติดและอบายมุข ดงัน้ี 
จิราภรณ์  เสียงฆอ้ง (2550 : 15) กล่าววา่ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

หมายถึง สถานศึกษาท่ีปลอดจากสารเสพติด การพนนั ส่ือลามก และการทะเลาะวิวาท โดยผูบ้ริหาร
และครูร่วมมือกนัในการด าเนินงาน 

ณรงค ์ ลาภเกิน (2550 : 12) กล่าวว่า สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีความพยายามร่วมกันระหว่างโรงเรียน และชุมชนในอนัท่ีจะปกป้อง 
คุม้ครองและดูแลใหน้กัเรียนมีภูมิคุม้กนัสารเสพติด การพนนั ส่ือลามก และการทะเลาะววิาท 

พงศพ์สักร  ตาปราบ (2553 : 21) กล่าววา่ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
หมายถึง สถานศึกษาท่ีปลอดยาเสพติดและปัจจยัเส่ียงทุกชนิดมีการด าเนินงานตามนโยบายดา้นการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมไม่พึงประสงคข์องกระทรวงศึกษาธิการ 

สมจิต  แกว้แสงขวญั (2555 : 36) กล่าววา่ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
หมายถึง สถานศึกษาท่ีแสวงหายุทธวิธีในการต่อสู้กบัปัญหายาเสพติด ส่ือลามกอนาจาร การพนนั 
และการทะเลาะววิาทเพื่อใหส้ถานศึกษาปลอดยาเสพติด และอบายมุข และเป็นท่ีพึ่งพาของนกัเรียน 
และผูป้กครองได ้

กระทรวงศึกษาธิการ (2558 : 5) กล่าววา่ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
หมายถึง สถานศึกษาท่ีปลอดยาเสพติดและปัจจยัเส่ียงทุกชนิด มีการด าเนินงานตามนโยบายดา้นการป้องกนั 
และแกไ้ขปัญหายาเสพติด และพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องกระทรวงศึกษาธิการ ตามกระบวนการ
ท่ีมีความเขม้แขง็ต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 

โรงเรียนมธัยมวดัหนองแขม (2558 : 47)  กล่าวว่า สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข หมายถึง สถานศึกษาท่ีปลอดยาเสพติด การพนนั ส่ือลามกอนาจาร การทะเลาะวิวาท 
และอบายมุขทุกชนิดดว้ยการด าเนินงานตามมาตรฐานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว  

สรุปไดว้่า สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข หมายถึง สถานศึกษาท่ี
นกัเรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกบัเพื่อนไดอ้ยา่งมีความสุข ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขทุกชนิด 
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และเป็นสถานศึกษาท่ีปลอดยาเสพติดและปัจจยัเส่ียงทุกชนิดมีการด าเนินงานตามนโยบายดา้นการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องกระทรวงศึกษาธิกาตามกระบวนการ
ท่ีมีความเขม็แขง็ ต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 

4.2 วตัถุประสงค์ของการด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
การด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขเป็นการแสวงหา

ยุทธวิธีใหม่ ๆ ในการต่อสู้กบัปัญหายาเสพติด ส่ือลามกอนาจาร การพนนั และการทะเลาะวิวาท
ของนกัเรียน ไดมี้นกัวิชาการและนกัวิจยัไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงค์ของการด าเนินงานสถานศึกษา        
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ไวด้งัน้ี 

สุวจัน์  บุญญานุสนธ์ (2551 : 53)  กล่าวว่า การด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุขมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. เพื่อให้สถานศึกษาปลอดสารเสพติด การพนัน ส่ือลามกอนาจาร และการทะเลาะ
ววิาท จนไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นโรงเรียนสีขาว 

2. เพื่อให้เป็นโครงการส าคญัเร่งด่วน ท่ีมุ่งเน้นด าเนินงานตามนโยบายทางสังคม
และการศึกษาของรัฐบาล 

3. เพื่อแสวงหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด การพนัน ส่ือลามก
อนาจาร และการทะเลาะววิาท ใหมี้ผลในเชิงปฏิบติัโดยรวดเร็วและต่อเน่ือง 

พงศพ์สักร  ตาปราบ (2553 : 49) กล่าวว่า การด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา 
2. เพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดดว้ย

ตนเองของสถานศึกษา โดยให้นกัเรียน ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูป้กครอง ต ารวจ ทหาร และผูน้ าชุมชน 
เป็นผูด้  าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษาและชุมชนดว้ยตนเอง 

3. เพื่อส ารวจขอ้มูลพื้นฐานของนกัเรียนทัว่ไปและขอ้มูลสารสนเทศของผูท่ี้คา้
ยาเสพติด และผูเ้สพยาเสพติดเพื่อด าเนินการป้องกนัและปราบปรามต่อไป 

4. เพื่อประกาศเป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
สมจิต  แกว้แสงขวญั (2555 : 68) กล่าววา่ วตัถุประสงคข์องการด าเนินโครงการสถานศึกษา

สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีดงัน้ี 
1. เพื่อใหส้ถานศึกษาปลอดยาเสพติด ส่ือลามกอนาจาร การพนนั และการทะเลาะววิาท 
2. เพื่อแสวงหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด ส่ิงย ัว่ยุทาง

กามารมณ์ การพนนั และการทะเลาะววิาท 
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กระทรวงศึกษาธิการ (2558 : 8) กล่าววา่ การด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 
2. เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขทั้ งในและนอก

สถานศึกษา 
3. เพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมกระบวนการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา

เสพติดและอบายมุขนอกสถานศึกษาใหมี้กระบวนการท่ีเขม้แขง็ ต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 
4. ให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการน าไปพฒันาและสร้างระบบการป้องกนั

และแกไ้ขปัญหายาเสพติดอบายมุข ปัจจยัเส่ียงรอบสถานศึกษาในทุกพื้นท่ี 
สรุปไดว้า่ วตัถุประสงคข์องการด าเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหส้ถานศึกษาปลอดยาเสพติด การพนนั ส่ือลามกอนาจาร การทะเลาะวิวาทและอบายมุข
ทุกชนิด จนไดรั้บยกยอ่งวา่เป็นสถานศึกษาสีขาว เพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมกระบวนการด าเนินงาน
ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด และอบายมุข ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ให้มีความ
เขม้แข็ง ต่อเน่ือง และย ัง่ยืน และเพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการน าไปพฒันาการสร้างระบบ
การป้องกนั และแกไ้ขปัญหายาเสพติด อบายมุข และปัจจยัเส่ียงรอบสถานศึกษาในทุกพื้นท่ี 

4.3 แนวทางการด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
เน่ืองจากปัญหาการเสพยาเสพติดและอบายมุขของนักเรียนเกิดจากปัญหา

ครอบครัว และปัญหาในโรงเรียนเป็นส าคญั จึงท าให้สภาพแวดลอ้มอย่างอ่ืนเขา้มามีอิทธิพลต่อ
เยาวชน เช่น กลุ่มเพื่อน และสถานเริงรมณ์ต่างๆ ซ่ึงเขา้มาชกัชวนให้เยาวชนหลงมวัเมากบัอบายมุข
เหล่านั้น  ดงันั้นวธีิท่ีดีท่ีสุด คือ การใหภู้มิตา้นทานแก่นกัเรียน ซ่ึงทั้งครอบครัวและโรงเรียนต่างก็มี
หนา้ท่ีสร้างภูมิตา้นทานน้ีแก่นกัเรียนโดยตรง ดงัท่ีนกัการศึกษา และนกัวิจยัหลายท่านไดใ้ห้แนวทางการด าเนิน
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดงัน้ี 

ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (2552 : 12) กล่าววา่ การป้องกนั
และแกไ้ขยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา ตอ้งด าเนินมาตรการ 3 ขั้นตอนไปพร้อมกนั ดงัน้ี 

1. การป้องกันขั้นต้นหรือการป้องกันระดับปฐมภูมิ (Primary Prevention) เป็น
มาตรการป้องกนัยาเสพติด เพื่อป้องกนับุคคลใหห้ลีกเล่ียงจากสภาพปัญหาท่ีน าไปสู่การเร่ิมทดลอง
ใชย้าเสพติด ดว้ยการจดักิจกรรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัยาเสพติดและอบายมุข และผลกระทบท่ีมีต่อพฤติกรรม 

2. การป้องกนัระดบัท่ี 2 หรือการป้องกนัระดบัทุติยภูมิ (Secondary Prevention) 
หมายถึง การท ากิจกรรมต่างๆ ในช่วงเวลาท่ีคนไดท้ดลองใชย้าแลว้ และก าลงัจะติดยาแต่ยงัไม่ติด 
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การจดักิจกรรมในระดบัน้ี เป็นการให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งการให้ค  าปรึกษาตลอดจนการเยียวยารักษา
อาการป่วยไขท่ี้เป็นผลจากการใชย้าเสพติด 

3. การป้องกันระดับท่ี 3 หรือการป้องกันระดับตติยภูมิ (Tertiary Prevention) หมายถึง     
การด าเนินการหยุดพฤติกรรมและผลร้ายจากการติดยาเสพติด โดยกระบวนการบ าบดัรักษา และฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจของผูติ้ดยาเสพติด  

พนิดา  เกียรติพรพิเชฐ (2552 : 62) กล่าววา่ การจดัระบบการด าเนินงานป้องกนัยาเสพติด
และอบายมุขในสถานศึกษา จ านวน 6 ดา้น ดงัน้ี 

1. ดา้นการใหค้วามรู้และวชิาการ 
2. ดา้นการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ 
3. ดา้นกิจกรรมป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 
4. ดา้นบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม 
5. ดา้นบ าบดัและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
6. ดา้นการติดตามและประเมินผล 
ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (2553 : 5) ไดก้ล่าวถึงหลกัการ

ในการป้องกนัยาเสพติด ดงัน้ี 
1. การป้องกนัตนเอง เร่ิมจากการมีระเบียบวินยัในตนเอง ขยนัหมัน่เพียร ท าตวัเป็น

แบบอย่างท่ีดีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เลือกคบเพื่อนท่ีดี ไม่มัว่สุมในอบายมุขและส่ิงเสพติด 
รวมทั้งอยา่ทดลองเสพยาเสพติดทุกชนิดโดยเด็ดขาด 

2. การป้องกนัครอบครัว เร่ิมจากการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัระหวา่งสมาชิก
ในครอบครัว มีความรักใคร่กลมเกลียว และมีความเขา้ใจกนัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเม่ือมีปัญหา 
คอยอบรมตกัเตือนสมาชิกในครอบครัวให้รู้ถึงโทษและภยัของยาเสพติด หากมีสมาชิกเสพยาเสพติด
ในครอบครัวควรรีบให้เขา้รักษาตวัโดยเร็วท่ีสุดเพื่อประโยชน์ในการรักษา 

3. การป้องกนัชุมชนช่วยช้ีแจงให้เพื่อนบา้นเขา้ใจถึงโทษและพิษภยัของยาเสพติด 
และหากพบวา่เพื่อนบา้นติดยาเสพติด จงช่วยแนะน าใหไ้ปรักษาตวัท่ีโรงพยาบาล 

4. การป้องกนัสังคม โดยให้ความร่วมมือกบัทางราชการ ในการสอดส่องเฝ้า
ระวงัปัญหา เม่ือทราบว่าสถานท่ีใดเป็นแหล่งแพร่ระบาดยาเสพติด มีกิจกรรมใดท่ีเป็นปัจจยัเส่ียง          
ท่ีจะชกัน าให้เด็กและเยาวชนเขา้ไปยุ่งเก่ียว โปรดแจง้เบาะแสให้เจา้หน้าท่ีต ารวจทุกแห่งและทุก
ทอ้งท่ีทราบ 

ศุภร ชินะเกตุ (2553 : 7) ไดเ้สนอแนวทางในการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติดและอบายมุขไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาจะตอ้งมีระบบงานเพื่อรองรับการปฏิบติังาน ดงัน้ี 
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1. จดัท าระบบขอ้มูลเพื่อการวางแผน ขอ้มูลส าคญัในการด าเนินงานป้องกนัและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เช่น ข้อมูลสภาพปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ข้อมูล
เก่ียวกบัพฤติกรรมดา้นดี พฤติกรรมเบ่ียงเบน และพฤติกรรมติดยาเสพติดและอบายมุข และขอ้มูล
การด าเนินงาน 

2. จดัท าระบบป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด เพื่อทราบถึงสถานการณ์ ปัญหา
และก าหนดกลุ่มเป้าหมายด าเนินงานไดช้ดัเจน เช่น กลุ่มนกัเรียนทัว่ไปท่ีไม่เคยใช้ยาเสพติด กลุ่ม
นกัเรียนท่ีเส่ียงหรือมีประสบการณ์ในการใชย้าเสพติด เป็นตน้  

3. ด าเนินการระบบการใหค้  าปรึกษา การให้ค  าปรึกษาจะช่วยให้นกัเรียนสามารถ
หาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนดว้ยตนเองไดถู้กตอ้งเหมาะสม ทั้งปัญหาส่วนตวั ครอบครัว
หรือการเรียน เป็นตน้  

4. ระบบเฝ้าระวงั สถานศึกษาควรสร้างระบบ กลไกเฝ้าระวงัยาเสพติดและอบายมุขใน
โรงเรียนใหเ้ป็นระบบแจง้เตือนในเร่ืองยาเสพติดและอบายมุขใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ทองนาค  มีขา้ว (2555 : 88) กล่าววา่ การด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
และอบายมุขในสถานศึกษา เปรียบเสมือนร้ัวของโรงเรียนซ่ึงเป็นการจดักิจกรรมต่างๆให้กับ
นกัเรียน ดงัน้ี 

1. ด าเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เป็นการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
อยา่งย ัง่ยนื 

2. จดักิจกรรมตา้นยาเสพติด 
3. โครงการพฒันาคุณธรรม และจริยธรรม สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนวิถีพุทธของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
4. ก าหนดใหโ้รงเรียนด าเนินการประชุมผูป้กครองเครือข่ายในเดือนสิงหาคม 
5. จดักิจกรรมโรงเรียนเครือข่ายสุขภาพครอบครัวน าร่องเพื่อพฒันาระบบการดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน 
6. จดัท าข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และข้อมูล

สารสนเทศสภาพการใชส้ารเสพติดในสถานศึกษา 
7. จดัท าแผนงานและปฏิบติังานร่วมกบัคณะกรรมการต่อสู้ยาเสพติดในสถานศึกษา 
8. จดัท าโครงการส่งเสริมความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมความเป็นเลิศ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2558 : 13) โดยศูนยอ์  านวยการป้องกนัและแกปั้ญหายาเสพติด

ในสถานศึกษา ไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัเด็กนกัเรียนและเยาวชนไม่ให้เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด
และอบายมุขโดยใหส้ถานศึกษาด าเนินการ ดงัน้ี 
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1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประกอบด้วย ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นประธาน คณะกรรมการ
สถานศึกษา และคณะกรรมการผูบ้ริหารเป็นกรรมการ 

2. ผู ้บริหารสถานศึกษาประชุมคณะกรรมการอ านวยการช้ีแจงวตัถุประสงค ์
นโยบายการด าเนินโครงการสถานศึกษา ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อน าไปสู่การปฏิบติัใน
สถานศึกษา 

3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาตามยทุธศาสตร์ 5 มาตรการ และกลยทุธ์ 4 ตอ้ง 2 ไม่ 

4. ผูบ้ริหารสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและคณะท างานเพื่อศึกษา
รวบรวมขอ้มูลจดัท าองคค์วามรู้กระบวนการด าเนินงาน ปัญหาปัจจยัเส่ียงรอบสถานศึกษาน าขอ้มูลมา
คดักรอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา เพื่อจดัท าแผนปฏิบติัการ จดัท าโครงการและกิจกรรมให้ตรงกบั
สาเหตุท่ีแทจ้ริง 

5. จดัท าปฏิทินการปฏิบติังานโครงการสถานสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขตลอดปี
การศึกษาและด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการโครงการ/กิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ตามท่ีก าหนดไวใ้นยทุธศาสตร์ 5 มาตรการ กลยทุธ์ 4 ตอ้ง 2 ไม่ 

6. ผูบ้ริหารสถานศึกษา อ านวยการ ก ากบั ติดตาม และประเมินผลการปฏิบติั การส่งเสริม
และสนบัสนุนใหมี้การด าเนินงานอยา่งเป็นระบบมีความเขม้แข็ง ต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 

7. ผูบ้ริหารสถานศึกษาประเมินตนเองรายงานต้นสังกัด เพื่อขอรับการประเมิน
ระดบัหน่วยงานและระดบัจงัหวดั ตามระยะเวลาท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

8. ผูบ้ริหารระดบัจงัหวดัแต่งตั้งคณะท างานประเมินผลการปฏิบติังานโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเมินผลการด าเนินงานตามหลกัเกณฑ์น าเสนอ 
ศูนยอ์  านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ 

9. ศูนยอ์  านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดบัดีเด่น 
ตรวจสอบรายช่ือสถานศึกษา และใหค้วามเห็นชอบ จดัล าดบัผลงาน และจดัท าประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

10. ศูนยอ์  านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ มอบ
โล่ เกียรติบตัรและธงสัญลกัษณ์ เพื่อประกาศให้เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น
ของปีการศึกษา 

11. ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ 
จดัสรรโควตาการเล่ือนขั้นกรณีพิเศษของส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
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(ป.ป.ส.) ให้แก่ผูบ้ริหารส่วนราชการ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผิดชอบ
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

12. ผูบ้ริหารองคก์รหลกั หวัหนา้ส่วนราชการ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ให้น าผลงาน
ดีเด่นของบุคลากรท่ีรับผิดชอบโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข น ามาประกอบ 
การพิจารณาความดีความชอบประจ าปีของหน่วยงาน/สถานศึกษา โดยมีโครงสร้างการด าเนิน
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดบัสถานศึกษา ดงัแผนภูมิท่ี 7  
แผนภูมิที ่7  แสดงโครงสร้างการด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

ระดบัสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม่า : กระทรวงศึกษาธิการ, 2558 : 14 
 

คณะกรรมการอ านวยการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

คณะกรรมการปฏิบติัการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

คณะกรรมการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

จดัท าแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

กิจกรรม/โครงการหอ้งเรียนสีขาว/แผนกสีขาว 

ด าเนินงานยทุธศาสตร์ 5 มาตรการ กลยทุธ์ 4 ตอ้ง 2 ไม่ 

คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานระดบัสถานศึกษา 

คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานระดบัส่วนราชการ 
 

คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานระดบัจงัหวดั 

 

คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานระดบักระทรวงศึกษาธิการ 
ประกาศผล / รายงาน/มอบโล่เชิดชูเกียรติ ธงสัญลกัษณ์ 
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ดงันั้น สรุปไดว้า่ แนวทางการด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุขในสถานศึกษา โดยด าเนินกิจกรรม ดงัน้ี 

1. กิจกรรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัยาเสพติดและอบายมุข รวมทั้งโทษและพิษภยั 
2. กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน กิจกรรมให้ค  าปรึกษา กิจกรรมโฮมรูมและ

การประชุมผูป้กครองนกัเรียน 
3. กิจกรรมท่ีนกัเรียนช่ืนชอบ สนใจ และมีความถนดั เพื่อให้นกัเรียนใชเ้วลาให้

เป็นประโยชน์ เช่น ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา เป็นตน้   
4. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
5. กิจกรรมเฝ้าระวงัตามยทุธศาสตร์ 5 มาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ 

5.  มาตรฐานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
มาตรฐานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2558 : 37 - 40) มีดงัน้ี 
5.1 มาตรฐานด้านการป้องกนั สถานศึกษามีการด าเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว     

มีการจดัการเรียนการสอนตามแนวทางการจดัการเรียนรู้การสร้างภูมิคุม้กนัสารเสพติดเพื่อพฒันา
ทกัษะชีวิต และจดักิจกรรมเชิงสร้างสรรคเ์พื่อป้องกนัยาเสพติด เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัและปลุกจิตส านึก
ไม่ใหน้กัเรียน นกัศึกษา ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด 

5.2 มาตรฐานด้านการคน้หา สถานศึกษามีการจดัท าขอ้มูลนักเรียนรายบุคคล มีการสุ่ม
ตรวจปัสสาวะของนักเรียนกลุ่มเส่ียง/กลุ่มเสพ/กลุ่มติด มีการคดักรองจ าแนกนกัเรียน นักศึกษา 
จ านวน 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มปลอด กลุ่มเส่ียง กลุ่มเสพ กลุ่มติด กลุ่มคา้ และรายงานการส ารวจสภาพ
การใชส้ารเสพติด/ยาเสพติดใหห้น่วยงานตน้สังกดัทราบทุกภาคเรียน 

5.3 มาตรฐานดา้นการรักษา สถานศึกษามีนโยบายในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ท่ีไป
เก่ียวข้องกับยาเสพติดท่ีเป็นกลุ่มเสพ กลุ่มติดเข้าสู่การบ าบดัรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัด 
กระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการจดัตั้งคลินิกเมารักษใ์นสถานศึกษาเพื่อให้
ค  าปรึกษาและช่วยเหลือ 

5.4 มาตรฐานดา้นการเฝ้าระวงั สถานศึกษาจดัให้มีตูเ้สมารักษใ์นสถานศึกษา เพื่อรับ
เร่ืองปัญหายาเสพติดและอบายมุข รวมทั้งมีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการด าเนินงานเฝ้าระวงั
ปัญหายาเสพติดและอบายมุข 

5.5 มาตรฐานด้านบริหารจดัการ สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ
คณะกรรมการปฏิบติัการและคณะท างานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
เพื่อก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ จดัท าแผนปฏิบติังาน อ านวยการ ก ากบัติดตาม ประเมินผล สรุป
รายงานเสนอหน่วยงานตน้สังกดั และการประสานงานกบัทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัแผนภูมิท่ี 8 
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แผนภูมิที ่8  แสดงการด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
ทีม่า : กระทรวงศึกษาธิการ, 2558 : 26 

6. แนวทางการด าเนินกจิกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว 
การด าเนินกิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ให้บรรลุ

วตัถุประสงค์ตามโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิพล ทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพ จึงมี
แนวทางการด าเนินงาน ของศูนย์อ  านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2558 : 23 - 24) ดงัน้ี 

6.1 กลยุทธ์ห้องเรียนสีขาว 
การด าเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ไดก้ าหนดกลยุทธ์ห้องเรียนสีขาว เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดงัน้ี 
6.1.1 มีแหล่งเรียนรู้ มีการจดักิจกรรมในห้องเรียน เช่น จดับอร์ด จดัท าส่ือท่ีเป็น

ส่ิงพิมพ ์หนงัสือ วารสาร หนงัสือพิมพ ์จดหมายข่าว เป็นตน้ ท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัยาเสพติด โรคเอดส์ 

   โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

   ประกอบดว้ยยทุธศาสตร์ 5 มาตรการ 

     ดา้นการป้องกนั 

 

         ดา้นการคน้หา 
 

         ดา้นการรักษา 
 

     ดา้นการเฝ้าระวงั      ดา้นการบริหาร
จดัการ 

 

    กิจกรรมห้องเรียนสีขาว / แผนกหอ้งเรียนสีขาว 

 

    ประกอบดว้ย นกัเรียนแกนน า 
 

     ฝ่ายการเรียน 

 

     ฝ่ายการงาน 

 

     ฝ่ายสารวตัร
นกัเรียน 

 

     ฝ่ายกิจกรรม 
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การตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร อบายมุข อุบติัภยัและโครงการต่างๆ โดยน าสถานการณ์ข่าวสารทุกดา้น
มาเสนอใหเ้พื่อนกัเรียนรับรู้ตามสถานการณ์ปัจจุบนั 

6.1.2 ดูแลช่วยเหลือ จดัให้มีนกัเรียนแกนน าเพื่อให้ค  าปรึกษาดูแลช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
ตอบสนองปัญหาพฤติกรรมของนกัเรียน และช่วยเหลือดา้นการเรียนโดยให้ค  าปรึกษา แนะน าและให ้
การช่วยเหลือ หากไม่สามารถแกปั้ญหาไดใ้หร้ายงานครูท่ีปรึกษาเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

6.1.3 เอือ้เฝ้ือด้วยคุณธรรม  มีหลกัธรรมประจ าห้องเรียน เพื่อให้นกัเรียนทุกคน
จะตอ้งมีหลกัธรรมค าสอนตามศาสนาท่ีตนนบัถือมาเป็นหลกัยึดปฏิบติัในห้องเรียน เช่น พรหมวิหาร 4  
มีความเมตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา จะท าใหทุ้กคนรักกนัช่วยเหลือกนั เป็นตน้ 

6.1.4 สร้างสรรค์ด้วยกจิกรรม  มีกิจกรรมท่ีสร้างสรรคท่ี์จะช่วยให้มีความสามคัคี 
และใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ ไม่ไปมัว่สุมกบัยาเสพติด หรือส่ือลามกอนาจาร เช่น การเล่นกีฬา การเล่น
ดนตรี ศิลปะ และกิจกรรมตามท่ีกลุ่มสนใจร่วมกนัจดัท ามาเพื่อพฒันาร่างกาย และจิตใจ รวมทั้งกิจกรรม
ภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกบัชุมชนดว้ยกระบวนการ บา้น วดั โรงเรียน 

6.2 การจัดองค์กรภายในห้องเรียนสีขาว  
การขบัเคล่ือนกลยทุธ์ทั้ง 4 ดา้น ของหอ้งเรียนสีขาว จะตอ้งมีกลไกของการขบัเคล่ือน

การท างานในรูปแบบของการจดัองค์กรภายในห้องเรียนสีขาว ประกอบด้วย นักเรียนแกนน า 
จ านวน 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายการเรียน ฝ่ายการงาน ฝ่ายสารวตัรนักเรียนและฝ่ายกิจกรรม โดยมี
ภาระหนา้ท่ี ดงัน้ี 

6.2.1 ฝ่ายการเรียน มีภาระหน้าท่ีในการช่วยเหลือด้านวิชาการเก่ียวกับการเรียน 
การบา้น โครงงาน หรือปัญหาการเรียนในห้องเรียนสีขาว ตอ้งรับผิดชอบแกไ้ขช่วยเหลือ และให้
ค  าแนะน า ค  าปรึกษา ค าอธิบาย ช้ีแนะ แหล่งเรียนรู้ และน าเสนอครูท่ีปรึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือ 
โดยมีกระบวนการท างาน ดงัน้ี 

1) มีการจดัตั้งทีมงานแกนน ารับผดิชอบงานฝ่ายวชิาการของหอ้งเรียน 
2) ทีมงานแกนน ามีกระบวนการช่วยเหลือเพื่อนฝ่ายการเรียนของห้องเรียน 

เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในกิจกรรมการเรียนการสอน 
3) ทีมงานแกนน าจดัท าแหล่งเรียนรู้/มุมความรู้/ป้ายนิเทศในห้องเรียน 
4) ทีมงานแกนน าจดัท าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนทุกคนในหอ้งเรียน 

6.2.2 ฝ่ายการงาน มีภาระหน้าท่ีดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องเรียนสีขาว รักษา
ของมีค่าและทรัพยส์มบติัของห้องเรียนสีขาว วสัดุอุปกรณ์ท่ีช ารุด ป้องกนัอุบติัเหตุภายในห้องเรียนสีขาว 
จดัสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียนสีขาว ให้น่าเรียนและป้องกนัพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึนใน
หอ้งเรียนสีขาวโดยมีกระบวนการท างาน ดงัน้ี 
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1) มีการจดัตั้งทีมงานแกนน ารับผดิชอบฝ่ายการงานหอ้งเรียน 
2) ทีมงานแกนน าดูแลพื้นท่ีภายในหอ้งเรียน และรอบหอ้งเรียน 
3) ทีมงานแกนน าดูแลทรัพยสิ์นและความปลอดภยัในหอ้งเรียน 
4) ทีมงานแกนน าจดัท าสมุดบนัทึกกิจกรรมห้องเรียนสีขาวในการปฎิบติังานทั้ง     

4 ฝ่าย ตามโครงสร้างหอ้งเรียนสีขาว 
6.2.3  ฝ่ายสารวัตรนักเรียน  มีภาระหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลความเรียบร้อยทั้ง

ในห้องเรียนสีขาวและมุมอบั เช่น ห้องน ้ า บริเวณอาคาร แหล่งท่ีมัว่สุมสูบบุหร่ี เป็นตน้ ดูแลเพื่อน 
หากมีพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดหรือพฤติกรรมเส่ียง รวมทั้งปัญหาส่วนตวัในดา้นต่างๆ ให้
ฝ่ายสารวตัรนักเรียนแก้ไข หากแก้ไขไม่ไดใ้ห้นักเรียน นักศึกษาแจง้ครูท่ีปรึกษาชั้น เพื่อแก้ไข
ต่อไป โดยมีกระบวนการท างาน ดงัน้ี 

1) มีการจดัตั้ งทีมงานรับผิดชอบงานฝ่ายสารวตัรนักเรียนของห้องเรียน 
ด าเนินการเฝ้าระวงัและสอดส่องดูแลในหอ้งเรียน 

2) ทีมงานแกนน ามีกระบวนการด าเนินงานฝ่ายสารวตัรนักเรียนของ
หอ้งเรียน ด าเนินการเฝ้าระวงัและสอดส่องดูแลพื้นท่ีมุมอบั หอ้งน ้า และแหล่งมัว่สุม 

3) ทีมงานแกนน ามีการก าหนดมาตรการในการแกไ้ขพฤติกรรมเส่ียงของ
นกัเรียนในหอ้งเรียน ด าเนินการเฝ้าระวงัและสอดส่องดูแลใหค้วามช่วยเหลือและค าปรึกษา  

4) มีระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของหอ้งเรียน ส่งต่อครูใหค้รูท่ีปรึกษา 
6.2.4  ฝ่ายกจิกรรม  มีภาระหนา้ท่ีในการจดักิจกรรมสร้างสรรคท์ั้งในหอ้งเรียนสีขาว 

และกิจกรรมในทุกระดบัชั้น เช่น ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา วฒันธรรม และจดักิจกรรมในกลุ่ม
สนใจของเพื่อนๆเพื่อใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ ไม่ไปมัว่สุมหรือมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม โดย
มีกระบวนการท างาน ดงัน้ี 

1) มีการจดัตั้งแกนน ารับผดิชอบงานฝ่ายกิจกรรมของหอ้งเรียน 
2) ทีมงานแกนน าจดักิจกรรมสร้างสรรคภ์ายในหอ้งเรียน 
3) ทีมงานแกนน าใหค้วามร่วมมือการจดักิจกรรมในสถานศึกษา 
4) ทีมงานแกนน าให้ความร่วมมือการจดักิจกรรมนอกสถานศึกษา 

7. นโยบายของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยเกี่ยวกับโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ไดก้ าหนดแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2559 - 2561 (โรงเรียน
ชิโนรสวทิยาลยั, 2559 : 5 - 6) ดงัน้ี 
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7.1 วสัิยทศัน์ (Vision)  
พฒันาคุณธรรมน าความรู้ คู่วฒันธรรมไทย กา้วไกลสู่สากลบนพื้นฐานความพอเพียง 

7.2 พนัธกจิ (Missions) 
7.2.1 พฒันาศกัยภาพผูเ้รียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

และการทดสอบระดบัชาติสูงข้ึน 
7.2.2 พฒันาผูเ้รียนด้านคุณธรรม จริยธรรมน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง มีบุคลิกภาพสง่างาม ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข 
7.2.3 พฒันาหลกัสูตรและจดักระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามความแตกต่าง

ของผูเ้รียน และส่งเสริมผูเ้รียนท่ีมีศกัยภาพสูง ให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยนอ้มน า
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7.2.4 สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูได้พฒันาตนเองเต็มศกัยภาพทั้งด้านคุณธรรม 
ความรู้ และวชิาชีพ เพื่อเพิ่มพนูประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศในระดบัสากล สามารถใชภ้าษาองักฤษ 
และเทคโนโลยใีนการพฒันาการเรียนการสอน 

7.2.5 จดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มใหป้ลอดภยั สะอาด ร่มร่ืน เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
7.2.6 บริหารจดัการสถานศึกษาดว้ยระบบคุณภาพ โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาพฒันา

ศกัยภาพใหส้ามารถพฒันาระบบบริหารการจดัการใหเ้กิดประสิทธิภาพ เกิดเครือข่ายการร่วมพฒันา
ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภาค ระดบัประเทศ และต่างประเทศ 

7.3 นโยบายของโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั  
7.3.1 ส่งเสริมศกัยภาพของนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและการทดสอบระดบัชาติสูงข้ึน 
7.3.2 พฒันานักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง มีบุคลิกภาพสง่างาม ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข 
7.3.3 ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามความแตกต่างของ

นกัเรียน โดยน าส่ือเทคโนโลยีมาใชแ้ละมุ่งส่งเสริมนกัเรียนท่ีมีศกัยภาพสูงให้มีคุณภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

7.3.4 ส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรไดพ้ฒันาตนเองดา้นคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ
เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ สู่ความเป็นเลิศในระดบัสากล สามารถใช้ภาษาองักฤษ และเทคโนโลยีในการพฒันา  
การเรียนการสอนโดยการใช ้หรือผลิตส่ือนวตักรรมรวมทั้งการวจิยัในชั้นเรียน 

7.3.5 ส่งเสริมการจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มให้ปลอดภยั สะอาด ร่มร่ืน และเอ้ือต่อ
การจดัการเรียนรู้ 
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7.3.6 พฒันาการบริหารจดัการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ โดยผูบ้ริหารสถานศึกษา
พฒันาศกัยภาพใหส้ามารถพฒันาระบบบริหารการจดัการใหเ้กิดประสิทธิภาพ เกิดเครือข่ายการร่วม
พฒันาทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภาค ระดบัประเทศ และต่างประเทศ 

7.4 เป้าหมายด้านคุณภาพผู้เรียน 
7.4.1 นกัเรียนมีความเท่าเทียมกนัทางการศึกษา เรียนรู้ตามความถนดัและความสามารถของ

แต่ละบุคคล 
7.4.2 นกัเรียนมีความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ และมีประสบการณ์ในการท า

โครงงาน 
7.4.3 ครูจดัประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยรูปแบบ วิธีการ เน้ือหา และเทคโนโลยีท่ี

หลากหลาย ทนัสมยัเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของสังคม 
7.4.4 นักเรียนมีความรู้ ทกัษะความสามารถ เจตคติ วิสัยทศัน์ และคุณลกัษณะท่ี

จ าเป็นต่อการด ารงชีพในสังคมโลก 
7.4.5 นักเรียนมีพฒันาสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต และน าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
7.4.6 นักเรียนได้รับความรู้เต็มหลักสูตร เต็มความสามารถ คิดเป็น ท าเป็น 

แกปั้ญหาเป็น มีคุณธรรม จริยธรรม ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
7.4.7 นกัเรียนสามารถอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม และมีส่วนร่วมใน

ดา้นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
7.4.8 นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ ลกัษณะนิสัยและพฤติกรรมประชาธิปไตยใน

ชีวติประจ าวนั 
สรุปได้ว่า โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยัได้สนับสนุน ส่งเสริม และพฒันานักเรียนให้

ไดรั้บความรู้เตม็ตามความสามารถ คิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาได ้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข รวมทั้งสามารถด าเนินชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

 

บริบทของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 เป็นโรงเรียน
มธัยมศึกษาขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในแขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีลกัษณะทาง
กายภาพ ตั้งอยูต่รงกลางระหวา่งชุมชนวดัชิโนรสารามวรวิหาร วดัครุฑ และวดัอมัพวา ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีมี
ประชากรอยูอ่ยา่งหนาแน่น ส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจอยูใ่นระดบัปานกลาง จดัเป็นชุมชนท่ีมีความเส่ียง 
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ดา้นปัญหายาเสพติด นกัเรียนส่วนหน่ึงของโรงเรียนมาจากครอบครัวแตกแยก บิดาและมารดาหย่าร้าง 
นกัเรียนบางคนอาศยัอยู่กบัญาติผูใ้หญ่ท่ีไม่ใช่บิดาและมารดา รวมทั้งบางครอบครัว บิดาและมารดา      
มีความจ าเป็นในการประกอบอาชีพล่วงเวลา เช่น คา้ขายในตลาดช่วงเวลาเยน็ถึงกลางคืน หรือรับจา้งใน
โรงงานท่ีตอ้งท างานล่วงเวลา ตอ้งกลบับา้นดึก ท าให้นักเรียนบางส่วนถูกทอดทิ้งให้อยู่บา้นคนเดียว 
ในช่วงเวลาเย็นหลังเลิกเรียน ซ่ึงเป็นสถานการณ์เส่ียงต่อการถูกชักจูง ให้เข้าไปสู่วงจรยาเสพติด        
และอบายมุขไดง่้าย 

ผูร้ายงานในฐานะผูอ้  านวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ไดต้ระหนกัและเล็งเห็นปัญหาซ่ึง
อาจจะเกิดข้ึนกับนักเรียนโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โรงเรียนจึงได้มอบหมายให้ครูท่ีปรึกษาชั้นทุก
ห้องเรียนส ารวจขอ้มูลนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงเก่ียวกบัยาเสพติดและอบายมุขผลการส ารวจขอ้มูล
จากจ านวนนกัเรียน 2,541 คน ในปีการศึกษา 2558 ดงัน้ี 

1. นักเรียนมีพฤติกรรมเส่ียงเกีย่วกบัยาเสพติด ดงัตารางท่ี 5 
ตารางที ่5  แสดงจ านวนและร้อยละของนกัเรียนโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยัท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง

เก่ียวกบัยาเสพติด 

พฤติกรรมเส่ียงเก่ียวกบัยาเสพติด 
ปีการศึกษา 2558 

จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. นกัเรียนสูบบุหร่ี หรือมีบุหร่ี หรืออุปกรณ์การสูบบุหร่ี 37 1.46 
2. นกัเรียนใชย้าเสพติด หรือมีอุปกรณ์การเสพยาเสพติด   5 0.20 
3. สภาพแวดลอ้มของท่ีอยูอ่าศยัเอ้ือต่อการเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด 455 17.90 

รวม 497 19.56 

ทีม่า : โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั, 2558 : 74 
จากตารางท่ี 5 พบวา่ นกัเรียนโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2558 มีพฤติกรรมเส่ียง

เก่ียวกับยาเสพติด จ านวน 497 คน (ร้อยละ 19.56) ดังน้ี สภาพแวดล้อมของท่ีอยู่อาศัยเอ้ือต่อ       
การเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด จ านวน 455 คน (ร้อยละ 17.90) รองลงมา ไดแ้ก่ นกัเรียนสูบบุหร่ีหรือมี
บุหร่ี หรืออุปกรณ์การสูบบุหร่ี จ านวน 37 คน (ร้อยละ 1.46) และนกัเรียนใชย้าเสพติดหรืออุปกรณ์
การเสพยาเสพติด จ านวน 5 คน (ร้อยละ 0.20) ตามล าดบั 

2. นักเรียนมีพฤติกรรมเส่ียงเกีย่วกบัอบายมุข ดงัตารางท่ี 6 
ตารางที ่6  แสดงจ านวนและร้อยละของนกัเรียนโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยัท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง

เก่ียวกบัอบายมุข 

พฤติกรรมเส่ียงเก่ียวกบัอบายมุข 
ปีการศึกษา 2558 

จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. นกัเรียนใชจ่้ายฟุ่มเฟือย 180 7.08 
2. นกัเรียนมัว่สุมตามร้านวดิีโอเกม  76 2.99 
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พฤติกรรมเส่ียงเก่ียวกบัอบายมุข 
ปีการศึกษา 2558 

จ านวน (คน) ร้อยละ 
3. นกัเรียนขาดเรียนโดยไม่มีเหตุจ าเป็น  75 2.95 
4. นกัเรียนชอบเท่ียวในเวลากลางคืน  40 1.57 
5. นกัเรียนด่ืมเคร่ืองด่ืมประเภทมีแอลกอฮอล์  37 1.46 
6. นกัเรียนมีพฤติกรรมการทะเลาะววิาท  30 1.18 
7. นกัเรียนเล่นการพนนัหรือมีอุปกรณ์การพนนั  20 0.79 
8. นกัเรียนมีพฤติกรรมลกัขโมย  17 0.67 
9. นกัเรียนมีส่ือลามก หรือมีภาพอนาจาร  12 0.47 
10. นกัเรียนน าอาวธุมาโรงเรียน หรือท าร้ายผูอ่ื้นดว้ยอาวธุ   2 0.08 
11. นกัเรียนตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร   1 0.04 

รวม 490 19.28 

ทีม่า : โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั, 2558 : 75 
จากตารางท่ี 6 พบว่า นกัเรียนโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2558 มีพฤติกรรม

เส่ียงเก่ียวกบัอบายมุข จ านวน 490 คน (ร้อยละ 19.28) ดงัน้ี นกัเรียนใชจ่้ายฟุ่มเฟือย จ านวน 180 คน 
(ร้อยละ 7.08) รองลงมา ได้แก่ นักเรียนมัว่สุมตามร้านวีดีโอเกม จ านวน 76 คน (ร้อยละ 2.99) 
นกัเรียนขาดเรียนโดยไม่มีเหตุจ าเป็น จ านวน 75 คน (ร้อยละ 2.95) นกัเรียนชอบเท่ียวเวลากลางคืน 
จ านวน 40 คน (ร้อยละ 1.57) นกัเรียนด่ืมเคร่ืองด่ืมประเภทมีแอลกอฮอล์ จ  านวน 37 คน (ร้อยละ 1.46) 
นกัเรียนมีพฤติกรรมทะเลาะวิวาท จ านวน 30 คน (ร้อยละ 1.18) นกัเรียนเล่นการพนนัหรือมีอุปกรณ์
การพนนั จ านวน 20 คน (ร้อยละ 0.79) นกัเรียนมีพฤติกรรมลกัขโมย จ านวน 17 คน (ร้อยละ 0.67) 
นกัเรียนมีส่ือลามกหรือภาพอนาจาร จ านวน 12 คน (ร้อยละ 0.47) นกัเรียนน าอาวุธมาโรงเรียนหรือ
ท าร้ายผูอ่ื้นดว้ยอาวุธ จ  านวน 2 คน (ร้อยละ 0.08) และนกัเรียนตั้งครรภ์ก่อนวยัอนัควร จ านวน 1 คน 
(ร้อยละ 0.04) ตามล าดบั  

3. นักเรียนมีพฤติกรรมเส่ียงเกีย่วกบัยาเสพติดและอบายมุข ดงัตารางท่ี 7 
ตารางที ่7  แสดงจ านวนและร้อยละของนกัเรียนโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยัท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงเก่ียวกบั

ยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2558 

พฤติกรรมเส่ียงเก่ียวกบัยาเสพติดและอบายมุข 
ปีการศึกษา 2558 

จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. นกัเรียนสูบบุหร่ี หรือมีบุหร่ี หรืออุปกรณ์การสูบบุหร่ี 37 1.46 
2. นกัเรียนใชส้ารเสพติด หรือมีอุปกรณ์การเสพยาเสพติด 5 0.20 
3. นกัเรียนเล่นการพนนัหรือมีอุปกรณ์การพนนั 20 0.79 

ตารางที ่6 (ต่อ) 
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พฤติกรรมเส่ียงเก่ียวกบัยาเสพติดและอบายมุข 
ปีการศึกษา 2558 

จ านวน (คน) ร้อยละ 
4. นกัเรียนมีพฤติกรรมการทะเลาะววิาท 30 1.18 
5. นกัเรียนน าอาวธุมาโรงเรียน ท าร้ายผูอ่ื้นดว้ยอาวธุ 2 0.08 
6. นกัเรียนมัว่สุมตามร้านวดิีโอเกม 76 2.99 
7. นกัเรียนมีส่ือลามก หรือมีภาพอนาจาร 12 0.47 
8. นกัเรียนมีพฤติกรรมลกัขโมย 17 0.67 
9. นกัเรียนด่ืมเคร่ืองด่ืมประเภทมีแอลกอฮอล์ 37 1.46 
10. นกัเรียนขาดเรียนโดยไม่มีเหตุจ าเป็น 75 2.95 
11. นกัเรียนตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร 1 0.04 
12. นกัเรียนใชจ่้ายฟุ่มเฟือย 180 7.07 
13. นกัเรียนชอบเท่ียวในเวลากลางคืน 40 1.57 
14. สภาพแวดลอ้มของท่ีอยูอ่าศยัเอ้ือต่อการเก่ียวขอ้ง             

กบัยาเสพติด 
455 17.91 

รวม 987 38.84 

ทีม่า : โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั, 2558 : 73 
จากตารางท่ี 7 พบว่า นกัเรียนโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2558 มีพฤติกรรม

เส่ียงเก่ียวกบัยาเสพติดและอบายมุข จ านวน 987 คน (ร้อยละ 38.84) ดงัน้ี สภาพแวดลอ้มของท่ีอยู่
อาศยัเอ้ือต่อการเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด จ านวน 455 คน (ร้อยละ 17.91) รองลงมา ไดแ้ก่ นกัเรียนใชจ่้าย
ฟุ่มเฟือย จ านวน 180 คน (ร้อยละ 7.07) นกัเรียนมัว่สุมตามร้านวีดีโอเกม จ านวน 76 คน (ร้อยละ 2.99) 
นกัเรียนขาดเรียนโดยไม่มีเหตุจ าเป็น จ านวน 75 คน (ร้อยละ 2.95) นกัเรียนชอบเท่ียวในเวลากลางคืน 
จ านวน 40 คน (ร้อยละ 1.57) นกัเรียนสูบบุหร่ี หรือมีบุหร่ี หรืออุปกรณ์การสูบบุหร่ี จ านวน 37 คน 
(ร้อยละ 1.46) นักเรียนด่ืมเคร่ืองด่ืมประเภทมีแอลกอฮอล์ จ  านวน 37 คน (ร้อยละ 1.46) นักเรียนมี
พฤติกรรมการทะเลาะวิวาท จ านวน 30 คน (ร้อยละ 1.18) นกัเรียนเล่นการพนนัหรือมีอุปกรณ์การพนนั 
จ านวน 20 คน (ร้อยละ 0.79) นกัเรียนมีพฤติกรรมลกัขโมย จ านวน 17 คน (ร้อยละ 0.67) นกัเรียน    
มีส่ือลามก หรือมีภาพอนาจาร จ านวน 12 คน (ร้อยละ 0.47) นกัเรียนใช้สารเสพติด หรือมีอุปกรณ์
การเสพยาเสพติด จ านวน 5 คน (ร้อยละ 0.20) นกัเรียนน าอาวุธมาโรงเรียน ท าร้ายผูอ่ื้นดว้ยอาวุธ 
จ านวน 2 คน (ร้อยละ 0.08) และนกัเรียนตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร จ านวน 1 คน (ร้อยละ 0.04) ตามล าดบั 

ดงันั้น นกัเรียนโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยัมีพฤติกรรมเส่ียงเก่ียวกบัยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนจึงจดัท าโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อแกปั้ญหาดงักล่าวอยา่งเป็นระบบ 

ตารางที ่7 (ต่อ) 
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 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 
ผูร้ายงานไดส้ ารวจสภาพปัญหาและความตอ้งการจ าเป็นของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั 

ปลายปีการศึกษา 2558 พบวา่ นกัเรียนร้อยละ 38.84 มีพฤติกรรมเส่ียงเก่ียวกบัยาเสพติดและอบายมุข
ผูร้ายงานได้ตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 
ตลอดจนพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องนกัเรียน โดยด าเนินการจดัท า “โครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติด และอบายมุข” โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 - 2560 (โรงเรียนชิโนรส
วทิยาลยั, 2559 : 15 - 22) และ(โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั, 2560 : 15 - 22) ดงัน้ี 

1. ขั้นวางแผน 
1.1 ก าหนดนโยบาย “สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข” 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
1.3 จดัท าโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ดงัน้ี 

1.3.1 หลกัการและเหตุผล  
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ไดก้ าหนดความมุ่งหมายและหลกัการจดัการศึกษา
เพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และ
วฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข นอกจากน้ีนโยบายของรัฐบาลและ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคญั
ระดบัชาติท่ีรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการถือเป็นนโยบายท่ีเร่งด าเนินการแกไ้ขอยา่งจริงจงั เพื่อ
ไม่ให้มีพฤติกรรมเส่ียง ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ความคิด และการแกไ้ขปัญหาดว้ยกระบวนการคิด
อยา่งเป็นระบบ ดว้ยเหตุน้ีโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยัจึงไดจ้ดัท าโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุขโดยใช้แนวคิดและหลกัการของ “4 ประสาน 2 ค ้า” ซ่ึง 4 ประสาน ได้แก่ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนนักเรียน ผูแ้ทนผูป้กครองนักเรียน และส่วน 2 ค ้ า ได้แก่ ต ารวจ     
ทหาร ผูน้ าท้องถ่ิน และผูน้ าศาสนา ซ่ึงอยู่ในบริเวณท้องถ่ินและชุมชน ทั้ งน้ี เพื่อให้โรงเรียนมี
มาตรการป้องกนัและการป้องปรามผูจ้  าหน่าย/ผูเ้สพ มาตรการความปลอดภยั และด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ 5 มาตรการ ไดแ้ก่ (1) มาตรการดา้นการป้องกนั (2) มาตรการดา้นการคน้หา (3) มาตรการ
ดา้นการรักษา (4) มาตรการดา้นการเฝ้าระวงั และ (5) มาตรการดา้นการบริหารจดัการ และกลยุทธ์ 4 ตอ้ง 
2 ไม่ คือ ตอ้งมียุทธศาสตร์ ตอ้งมีแผนงาน ตอ้งมีระบบขอ้มูล ตอ้งมีเครือข่าย และ 2 ไม่ คือ ไม่
ปกปิดขอ้มูล ไม่ไล่ออก เป็นแนวทางการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อพฒันานกัเรียนให้เป็นคนดี 
คนเก่ง และมีความสุขตามเป้าหมายของการจดัการศึกษา   
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1.3.2 วตัถุประสงค์ 
1) เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัยาเสพติดและอบายมุข 
2) เพื่อใหน้กัเรียนสามารถป้องกนัตนเองใหห่้างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข 
3) เพื่อให้นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงด้านยาเสพติดและอบายมุข ได้รับ

ค าปรึกษา แนะน าท่ีถูกตอ้ง เหมาะสมจากนกัเรียนแกนน า ครูท่ีปรึกษา และครูแนะแนว 
4) เพื่อให้นกัเรียนพฒันาตนเองไดต้ามศกัยภาพ และสามารถด าเนินชีวิตอยู่

ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
5) เพื่อพฒันาบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 

1.3.3 เป้าหมาย 
1) เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(1) นกัเรียนร้อยละ 90.00 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัยาเสพติด และอบายมุข 
(2) นกัเรียนร้อยละ 90.00 สามารถป้องกนัตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด

และอบายมุข 
(3) นกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงดา้นยาเสพติดร้อยละ 90.00 ไดรั้บค าปรึกษา 

แนะน าท่ีถูกตอ้ง และเหมาะสมจากนกัเรียนแกนน า ครูท่ีปรึกษา และครูแนะแนว 
(4) นกัเรียนร้อยละ 90.00 ไดรั้บการพฒันาตนเองไดต้ามศกัยภาพ และสามารถ

ด าเนินชีวติอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข 
(5) โรงเรียนสามารถพฒันาบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้

ไดค้รอบคลุมทุกจุดท่ีมีปัญหา 
2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(1) นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัยาเสพติดและอบายมุขในระดบั

คุณภาพดีมาก 
(2) นกัเรียนสามารถป้องกนัตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขใน

ระดบัคุณภาพดีมาก 
(3) นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงด้านยาเสพติดได้รับค าปรึกษา แนะน าท่ี

ถูกตอ้ง เหมาะสมจากนกัเรียนแกนน า ครูท่ีปรึกษา และครูแนะแนวในระดบัคุณภาพดีมาก 
(4) นกัเรียนไดรั้บการพฒันาตนเองไดต้ามศกัยภาพ และสามารถด าเนิน

ชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขในระดบัคุณภาพดีมาก 
(5) โรงเรียนสามารถพฒันาบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้

ไดทุ้กจุดท่ีมีปัญหาในระดบัคุณภาพดีมาก 
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1.3.4 ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง 
1) ผูบ้ริหารและครู 
2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3) นกัเรียน 
4) ผูป้กครองนกัเรียน 
5) บุคลากรเครือข่าย ไดแ้ก่ ครูพระ ครูทหาร และครูต ารวจ เป็นตน้ 

1.3.5 ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีการศึกษา 2559 - 2560 

1.3.6 สถานที ่
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 

1.3.7 ผู้รับผดิชอบ 
นายวเิชียร  ชุติมาสกุล ผูอ้  านวยการโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 

2. ขั้นด าเนินการ 
ขั้นด าเนินการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียน

ชิโนรสวทิยาลยั จดักิจกรรม จ านวน 4 กิจกรรม ดงัน้ี 
2.1 กจิกรรมห้องเรียนสีขาว 

ด าเนินงานพฒันานกัเรียนใหป้ลอดยาเสพติดและอบายมุขดว้ยกิจกรรม จ านวน 2 
กิจกรรม ไดแ้ก่  

2.1.1 กิจกรรมกลยทุธ์หอ้งเรียนสีขาว 
2.1.2 กิจกรรมการจดัองคก์รภายในหอ้งเรียนสีขาว (ประกวดหอ้งเรียนสีขาว) 

2.2 กจิกรรมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
2.2.1 กจิกรรมรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้ครูท่ีปรึกษาทราบขอ้มูลพื้นฐาน

ของนกัเรียนในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 
1) ดา้นความสามารถ (การเรียนและความสามารถพิเศษ) 
2) ดา้นสุขภาพ (ดา้นร่างกาย และดา้นจิตใจ - พฤติกรรม) 
3) ดา้นเศรษฐกิจ (ดา้นเศรษฐกิจและการคุม้ครองนกัเรียน) 
4) ดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

2.2.2 กจิกรรมคัดกรองนักเรียน เพื่อจดักลุ่มนกัเรียน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 
1) กลุ่มปกติ คือ นกัเรียนท่ีไดรั้บการวิเคราะห์ขอ้มูลต่าง  ๆตามเกณฑ์การคดักรอง

ของโรงเรียนแลว้ อยูใ่นระดบัเกณฑข์องกลุ่มปกติ ซ่ึงควรไดรั้บการเสริมภูมิคุม้กนั ส่งเสริมและพฒันา 
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2) กลุ่มเส่ียง คือ นกัเรียนท่ีจดัอยูใ่นเกณฑ์ของกลุ่มเส่ียงตามเกณฑ์การคดักรอง
ของโรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนตอ้งการใหก้ารป้องกนัหรือแกปั้ญหาตามแต่กรณี 

3) กลุ่มมีปัญหา คือ นกัเรียนท่ีจดัอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเส่ียงตามเกณฑ์การคดักรอง
ของโรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนตอ้งช่วยเหลือและแกปั้ญหาโดยเร่งด่วน 

4) กลุ่มท่ีมีความสามารถพิเศษ คือ นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ มีความ
เป็นอจัฉริยะ แสดงออกซ่ึงความสามารถอนัโดดเด่นดา้นใดดา้นหน่ึง หรือหลายดา้น อย่างเป็นท่ี
ประจกัษเ์ม่ือเปรียบเทียบกบัผูมี้อายใุนระดบัเดียวกนัภายใตส้ภาพแวดลอ้มเดียวกนั ซ่ึงโรงเรียนตอ้ง
สนบัสนุนนกัเรียนใหไ้ดพ้ฒันาศกัยภาพตามความสามารถพิเศษนั้นจนถึงขั้นสูงสุด 

2.2.3 กจิกรรมการป้องกนัและแก้ไขปัญหา 
ครูท่ีปรึกษาจะด าเนินการ ดงัน้ี 
1) การเยีย่มบา้นนกัเรียน 
2) การใหค้  าปรึกษาเบ้ืองตน้ 
3) การจดักิจกรรมเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

2.2.4 กจิกรรมส่งเสริมและพฒันานักเรียน 
กิจกรรมหลกัส าคญัท่ีโรงเรียนตอ้งด าเนินการ มี 3 กิจกรรม ดงัน้ี 
1) การจดักิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) 
2) การจดัประชุมผูป้กครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) 
3) การจดักิจกรรมเสริมสร้างทกัษะการด ารงชีวิต เช่น กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

กิจกรรมลูกเสือ และเนตรนารี 
2.2.5 กจิกรรมส่งต่อนักเรียน  

1) การส่งต่อภายใน โดยส่งต่อครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจ าวิชา หรือฝ่าย
ปกครอง 

2) การส่งต่อภายนอก โดยครูแนะแนว หรือฝ่ายปกครองเป็นผูด้  าเนินการส่งต่อไปยงั
ผูเ้ช่ียวชาญภายนอก 

2.3 กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งให้นกัเรียนไดใ้ช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน ์
ดว้ยการท ากิจกรรมท่ีตนเองช่ืนชอบ สนใจ มีความถนดัและห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข 
โดยด าเนินการดงัน้ี 

2.3.1 กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม 
1) กิจกรรมอ่ิมบุญ (นกัเรียนท าบุญใส่บาตรพระทุกวนัๆ ละ 1 หอ้งเรียน) 
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2) กิจกรรมสักการะพระอนุสาวรียส์มเด็จพระมหาสมณเจา้กรมพระปรมานุชิต
ชิโนรส นกัเรียนสักการะพระอนุสาวรียฯ์ ทุกวนัพระ 

3) กิจกรรมสวดพระคาถาชินบญัชร นกัเรียนทุกคนสวดพระคาถาชินบญัชรทุก
วนัศุกร์ หลงัจากเสร็จพิธีเขา้แถวเคารพธงชาติ 

4) กิจกรรมนัง่สมาธิ นกัเรียนทุกระดบัชั้น ทุกห้องเรียนฝึกปฏิบติันัง่สมาธิ ณ วดั
ชิโนรสารามวรวหิาร ตามตารางเรียนท่ีก าหนด มีคุณครูควบคุมดูแล และฝึกปฏิบติัสมาธิเป็นตวัอยา่ง
แก่นกัเรียน 

5) กิจกรรมวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา เช่น วนัวิสาขบูชา วนัอาสาฬหบูชา 
และเขา้พรรษา เป็นตน้ 

6) กิจกรรม “ครูพระ” “ครูทหาร” และ “ครูต ารวจ” โรงเรียนไดร่้วมมือกบัวดั 
ชิโนรสารามวรวหิาร กองบญัชาการฐานทพัเรือกรุงเทพ และสถานีต ารวจนครบาลบางกอกนอ้ย เพื่อ
จดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งให้ความรู้ เร่ือง ชาติไทย พระมหากษตัริย ์ยาเสพติด
และอบายมุขแก่นกัเรียน 

2.3.2 กจิกรรมศิลปะ นาฏศิลป์ และดนตรี 
1) กิจกรรมศุกร์สังคีต 
2) กิจกรรมการขบัร้องเพลงคาราโอเกะ 
3) กิจกรรมการประกวดวาดภาพต่อตา้นยาเสพติดและอบายมุข 

2.3.3 กจิกรรมสัปดาห์วนัพระสุนทรโวหาร (ภู่) ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข 
1) กิจกรรมการเรียนรู้ประวติัและผลงานของสุนทรภู่ 
2) กิจกรรมการแข่งขนัทกัษะบูรณาการการต่อตา้นยาเสพติดและอบายมุข 
3) กิจกรรมการประกวดการแต่งกายตวัละครในวรรณคดีของสุนทรภู่ 
4) กิจกรรมรณรงคต่์อตา้นยาเสพติดและอบายมุขบูรณาการกบัตวัละครใน

วรรณคดีของสุนทรภู่ 
2.3.4 กจิกรรมกฬีาต้านภัยยาเสพติดและอบายมุข 

1) การแข่งขนัฟุตซอลตา้นยาเสพติดและอบายมุข 
2) การแข่งขนัฟุตบอลชิโนลีค 
3) กีฬาสีประจ าปีการศึกษา 

2.4  กิจกรรมพัฒนาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมท่ี
ด าเนินการเพื่อให้นกัเรียนไดเ้รียนอย่างมีความสุข เต็มตามศกัยภาพ ปลอดภยั และห่างไกลยาเสพติด
และอบายมุข 
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2.4.1 กจิกรรมการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 
1) ปรับปรุงโรงอาหารใหส้ะอาด สวยงาม และถูกสุขลกัษณะ 
2) ปรับปรุงหอ้งสุขาใหส้ะอาด สวยงาม และประหยดัน ้า  
3) ปรับปรุงสนามบาสเกตบอลใหไ้ดม้าตรฐาน 
4) ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม และสวนหย่อมให้สวยงาม ร่มร่ืน มัน่คง แข็งแรง

และปลอดภยั 
5) จดัวางโต๊ะและเกา้อ้ี บริเวณพื้นท่ีพกัผอ่น ให้นกัเรียนไดน้ัง่พกัผอ่น และท า

การบา้นระหวา่งคอยผูป้กครองนกัเรียน 
2.4.2 กจิกรรมการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และอนิเตอร์เน็ต 

1) ปรับปรุงหอสมุดกาญจนาภิเษก ให้มีระบบการให้บริการส่ือเทคโนโลย ี
และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียน 

2) ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้มีส่ือเทคโนโลยี
และอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั ใหน้กัเรียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

3) ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต ให้นักเรียนสามารถเขา้ถึงไดอ้ย่างรวดเร็ว 
เอ้ือใหน้กัเรียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกบัเพื่อน ๆ 

2.4.3 กจิกรรมการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดอบัและทีล่บัตา 
1) หอ้งน ้านกัเรียนชาย หลงัอาคาร 1 (ตวัไกล) 
2) หอ้งน ้านกัเรียนชาย หลงัอาคาร 1 (ตวัใกล)้ 
3) บริเวณอ่างลา้งมือ ทางเดินไปห้องน ้านกัเรียนหญิง อาคาร 1 
4) หอ้งน ้านกัเรียนหญิง หลงัอาคาร 3 
5) ทางเขา้หอ้งน ้านกัเรียนชาย อาคาร 5 
6) หอ้งน ้านกัเรียนหญิงติดร้ัว หลงัอาคาร 4 
7) ประตูเล็กหลงัโรงเรียน อาคาร 4 
8) หลงัอาคาร 5 
9) หลงัอาคารประชาสัมพนัธ์ 
10) ป้ายรถเมลห์นา้โรงเรียน 

3. ขั้นประเมินผล     
ขั้นประเมินผล ของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียน

ชิโนรสวทิยาลยั ดงัน้ี 
3.1 นิเทศ ก ากบัติดตามและประเมินผล 
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3.2 การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามรูปแบบ
การประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ซ่ึงประกอบดว้ย การประเมิน จ านวน 4 ดา้น ดงัน้ี 

3.2.1 การประเมินดา้นบริบทของโครงการ (Context Evaluation) เป็นการประเมิน
ความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงค์ของโครงการกบันโยบายทางการศึกษา สภาพปัญหาพฤติกรรม
เส่ียงของนกัเรียนดา้นยาเสพติดและอบายมุข ความตอ้งการของผูป้กครองและชุมชน และความเป็นไปได้
ของโครงการ 

3.2.2 การประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ของโครงการ (Input Evaluation) เป็นการประเมิน
ความเหมาะสม และความเพียงพอของบุคลากรท่ีเขา้ร่วมโครงการ งบประมาณ ระยะเวลา การสนบัสนุน
ของฝ่ายบริหาร และความร่วมมือของผูป้กครองและชุมชน 

3.2.3 การประเมินดา้นกระบวนการของโครงการ (Process Evaluation) เป็นการประเมิน
การบริหารโครงการ ขั้นตอนการด าเนินงาน จุดเด่น จุดดอ้ย และขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพฒันา 

3.2.4 การประเมินดา้นผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) เป็นการประเมินผล
สัมฤทธ์ิของโครงการ ปีการศึกษา 2559 - 2560 ดงัน้ี 

1) ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ตามมาตรฐาน
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 5 
มาตรฐาน ไดแ้ก่ 

(1) มาตรฐานดา้นการป้องกนั 
(2) มาตรฐานดา้นการคน้หา 
(3) มาตรฐานดา้นการรักษา 
(4) มาตรฐานดา้นการเฝ้าระวงั 
(5) มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการ 

2) ผลส าเร็จของการด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมหลกั จ านวน 4 กิจกรรม ดงัน้ี 

(1) ผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมหอ้งเรียนสีขาว 

(2) ผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 

(3) ผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์

(4) ผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
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3) ผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการ หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนิน
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ได้แก่ ผลท่ี
ปรากฏต่อนักเรียน ผลท่ีปรากฏต่อครู ผลท่ีปรากฏต่อผูบ้ริหาร และผลท่ีปรากฏต่อสถานศึกษา 
ผูป้กครองและชุมชน 

4) ผลการประเมินความพึงพอใจ หมายถึง ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  ผูบ้ริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นกัเรียน ผูป้กครอง
นกัเรียน และบุคลากรเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยัท่ีมีต่อโครงการสถานศึกษา 
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 

4. ข้ันปรับปรุงและพฒันา 
4.1 น าผลการด าเนินงานมาพฒันาต่อไป 
4.2 น าจุดเด่น จุดดอ้ย และขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันามาปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 
 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
1. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการประเมินโครงการ 
อนนัตศกัด์ิ  ดาวโคกสูง (2551 : 101 - 107) ได้ท าการศึกษา เร่ือง การประเมินโครงการ

สุขภาพดีถว้นหนา้อยา่งย ัง่ยนื อ าเภอแกว้สนามนาง จงัหวดันครราชสีมา ผลการศึกษา ดงัน้ี (1) การประเมิน
ดา้นบริบท พบว่า อ าเภอแกง้สนามนางเป็นพื้นท่ีอยู่ห่างไกล อยู่ห่างจากจงัหวดันครราชสีมา 120 
กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพท านา ท าไร่ รายไดส่้วนใหญ่ข้ึนอยู่กบัการขายแรงงาน มีการอยู่
ร่วมกนัเป็นลกัษณะเครือญาติรวมกนัเป็นกลุ่ม มีความช่วยเหลือเก้ือกูลกนัแบบสังคมชนบท มีการสืบทอด
และปฏิบติัตามประเพณีและวฒันธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นศูนยก์ลางในการประสาน
ความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ (2) การประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ พบวา่ การจดัโครงสร้างองคก์รท่ี
ชดัเจน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม และสถาน
บริการสาธารณสุขมีการพฒันาตามเกณฑ์มาตรฐาน และปรับช่วงเวลาด าเนินกิจกรรมการพฒันา
สุขภาพดีถว้นหน้าอย่างย ัง่ยืนในหมู่บา้นให้สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของประชาชน ท าให้เกิดการยอมรับ 
และไดรั้บความร่วมมือจากชุมชน ปัจจยัน าเขา้ท่ีเป็นขอ้จ ากดัของการพฒันา ไดแ้ก่ จ  านวนบุคลากร
สาธารณสุขไม่เพียงพอ (3) การประเมินดา้นกระบวนการท่ีเอ้ือต่อการพฒันาตามโครงการสุขภาพดี
ถว้นหน้าอยา่งย ัง่ยืน พบว่า การอ านวยการซ่ึงประกอบดว้ย การจดัท าค าสั่ง การประชุม และการสร้าง
ขวญัก าลงัใจ การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน การจดัเวทีประชาคมสุขภาพ การประชาสัมพนัธ์
โครงการและการนิเทศงาน ปัจจยัด้านกระบวนการท่ีควรได้รับการพฒันา ได้แก่ การวางแผน     
และการประสานงาน ซ่ึงมีความล่าชา้ และไม่เขา้ใจกนัในบางพื้นท่ี (4) การประเมินดา้นผลผลิต พบวา่ 
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ในภาพรวม อ าเภอแกง้สนามนางผา่นเกณฑ์ช้ีวดัสุขภาพดีถว้นหน้าอย่างย ัง่ยืน จ านวน 31 ขอ้ ไม่ผา่น
เกณฑ ์จ านวน 4 ขอ้นั้น ต าบลสามารถพฒันาตวัช้ีวดัดงักล่าวไดเ้กือบบรรลุตามเป้าหมายสุขภาพดีถว้น
หน้าอย่างย ัง่ยืน ผูบ้ริหารสาธารณสุขระดบัอ าเภอ/ต าบล และบุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นป้องกนัโรค
และส่งเสริมสุขภาพ ผูป้ระสานเครือข่ายในพื้นท่ีและประชาชนทัว่ไป  มีความพึงพอใจในการพฒันา
สุขภาพดีถว้นหน้าอย่างย ัง่ยืน ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ค่อนขา้งสูง โดยมีความพึงพอใจดา้นนโยบาย
การอ านวยการและมีส่วนร่วมของชุมชนในระดับค่อนข้างสูง และความพึงพอใจท่ีอยู่ในเกณฑ์
ค่อนขา้งต ่า ไดแ้ก่ การวางแผน และการประสานงาน ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นการเกิดช่องวา่งในการด าเนินงาน
ท่ีควรจะไดรั้บการวเิคราะห์ และแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

ชูช่ืน  พงษดี์ (2553 : 128 - 129) ไดท้  าการศึกษา เร่ือง การประเมินโครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนราชด าริ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2       
ผลการศึกษา พบวา่ (1) ดา้นบริบท (Context) พบวา่ การประเมินความสอดคลอ้งของวตัถุประสงค์
กบัเป้าหมายของโครงการจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนท่ีเอ้ือต่อสุขภาพของนกัเรียน และความ
ตอ้งการของบุคลากรจากการด าเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่น
ระดบัมาก (2) ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input) พบว่า ความพร้อมของวิธีการด าเนินการงบประมาณ วสัดุ
อุปกรณ์ และสมรรถภาพบุคลากรโดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (3) ด้านกระบวนการ (Process) 
พบว่า การควบคุมการบริหารโครงการ การวิเคราะห์ความคุม้ค่าของการใช้ทรัพยากร การด าเนิน
โครงการ และการตรวจสอบโครงการ โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (4) ด้านผลผลิต (Product) 
พบวา่ 1) การด าเนินโครงการตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 10 
องคป์ระกอบ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 2) ผลกระทบทางสุขภาพ (Health lmpact Assessment 
: HIA) ตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ประกอบดว้ย การมีสุขภาพดี (ดี) การดูแลสุขภาพ (เก่ง) และการมี
ความสุข (สุข) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ขวญันภา  อุณหกานต ์(2553 : 83 - 85)  ได้ท าการศึกษาเร่ือง การประเมินโครงการ
คุณธรรมน าความรู้ สู่ความดีของโรงเรียนตน้แบบคุณธรรมน าความรู้สู่ความดี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ผลการศึกษา พบว่า (1) ด้านบริบท พบว่า วตัถุประสงค์สอดคล้องกับ
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และของโรงเรียน สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาของโรงเรียน มีความชดัเจน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (2) ดา้นปัจจยัน าเขา้ พบว่า บุคลากรท่ี
รับผิดชอบโครงการมีความรู้ ความเขา้ใจ และมีจ านวนเพียงพอ กิจกรรมมีความเหมาะสม มีการประสานงาน
ร่วมมือกบัชุมชนและหน่วยงานต่างๆ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (3) ดา้นกระบวนการ พบวา่ โรงเรียนมี
การวางแผนการด าเนินงานท่ีชดัเจน บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการครบทุกกิจกรรมและเป็นไปตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด มีการประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน น าผลการประเมินมาปรับปรุงแกไ้ข 
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และพฒันาอย่างต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (4) ด้านผลผลิต พบว่า 1) ดา้นผลการด าเนินงาน 
พบว่า นกัเรียนมีพฤติกรรมตามหลกัคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ และหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 2) ด้านผลกระทบ พบว่า นักเรียนมีการพฒันาพฤติกรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีเก่ียวกบัคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการเพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ีไดป้ระเมินเพื่อ
หาแบบปฏิบัติท่ีดีของโครงการคุณธรรมน าความรู้สู่ความดี โรงเรียนท่ีเป็นแบบปฏิบัติท่ีดีของ
โครงการคุณธรรมน าความรู้ ไดแ้ก่ โรงเรียนบา้นเขาก าแพง (1) ดา้นบริบท พบว่า โรงเรียน บุคลากร
ของโรงเรียนและบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งมีความตระหนักในความส าคญัของโครงการและมีความ
ตั้งใจในการปฏิบติังานให้ส าเร็จลุล่วง (2) ดา้นปัจจยัน าเขา้ พบวา่ งบประมาณท่ีใชใ้นการด าเนินงานมี
อยา่งเพียงพอและมีการประสานความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนและชุมชน (3) ดา้นกระบวนการ พบว่า 
การปฏิบติักิจกรรมโครงการจะด าเนินการตามแผนท่ีวางไว ้มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลตลอด
การด าเนินกิจกรรม (4) ด้านผลผลิต พบว่า 1) ด้านผลการด าเนินงาน พบว่า นักเรียนมีการพฒันา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ และหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มมากข้ึน 2) ด้าน
ผลกระทบ พบวา่ ชุมชนมีความตระหนกัและเห็นความส าคญัของการด าเนินกิจกรรมตามโครงการให้
การยอมรับและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจต่อโรงเรียนเป็นอยา่งมาก 

กิรณา  สังขเ์สวก (2554 : 154 - 157) ไดท้  าการศึกษา เร่ือง การประเมินโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ผลการศึกษา พบวา่ (1) การประเมินดา้นบริบท กลุ่ม
ผูบ้ริหารมีความคิดเห็นในระดบัมาก รองลงมา ไดแ้ก่ กลุ่มผูป้กครองและกลุ่มครูผูส้อน (2) การประเมิน
ด้านปัจจยัน าเข้า กลุ่มผูบ้ริหารมีความคิดเห็นในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ กลุ่มนักเรียนและกลุ่ม
ครูผูส้อน  (3) การประเมินดา้นกระบวนการ กลุ่มผูบ้ริหารมีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา 
ไดแ้ก่ กลุ่มนกัเรียน และกลุ่มครูผูส้อน (4) การประเมินดา้นผลผลิต กลุ่มผูบ้ริหารมีความคิดเห็นในระดบั
มาก รองลงมา ไดแ้ก่ กลุ่มนกัเรียน และกลุ่มครูผูส้อน 

สราวุธ  เมือบสน (2554 : 126 - 127) ไดท้  าการศึกษา เร่ือง การประเมินโครงการแข่งขนั
ความเป็นเลิศทางวชิาการโรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ผลการศึกษา พบวา่ (1) โครงการ
แข่งขนัความเป็นเลิศทางวชิาการ โรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี โดย
ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นบริบท ดา้นปัจจยั
น าเขา้ ดา้นกระบวนการและดา้นผลผลิต มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (2) ดา้นบริบท พบวา่ มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ความเหมาะสมของวตัถุประสงค ์
ความสอดคลอ้งของวตัถุประสงค์และความตอ้งการของผูเ้ก่ียวขอ้ง มีความเหมาะสมอยู่ในระดบั
มาก (3)  ด้านปัจจยัน าเขา้ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ความเหมาะสมดา้นวสัดุอุปกรณ์และอาคารสถานท่ี ความเหมาะสมดา้นบุคลากร มีความ
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เหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก และความเหมาะสมของงบประมาณ มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
(4)  ดา้นกระบวนการ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
การด าเนินงานภายในโครงการ การด าเนินงานตามแผน ความสามารถในการบริหารโครงการ    
และการก ากับติดตามการด าเนินงานมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (5) ด้านผลผลิต พบว่า          
มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วม
โครงการและความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 

วิลยัพรณ์  เสรีวฒัน์  (2555 : 204 - 208) ไดท้  าการศึกษา เร่ือง การประเมินเชิงระบบโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล (A Systematic Evaluation of World Class Standard School Project) ผลการศึกษา 
พบวา่ (1) ดา้นบริบท พบวา่ วตัถุประสงคข์องโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีความคาดหวงั
ให้นกัเรียนมีความเป็นเลิศวิชาการ ส่ือสารไดอ้ยา่งนอ้ย 2 ภาษา ล ้าหนา้ทางความคิด ผลิตงานอยา่ง
สร้างสรรค ์และร่วมกนัรับผดิชอบต่อสังคมโลก มีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัแนวนโยบายการจดัการศึกษา
เพื่อมุ่งสู่คุณภาพในระดบัมาก (2) ดา้นปัจจยัน าเขา้ พบวา่ ครูผูส้อน ผูบ้ริหาร และปัจจยัพื้นฐานใน
โรงเรียนมาตรฐานสากลมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก แต่ครูผูส้อนและผูบ้ริหารขาดความมัน่ใจในการใช้
ภาษาองักฤษในการส่ือสาร ควรปรับปรุงใหมี้หอ้งเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มลัติมีเดีย ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง ทัว่ประเทศ (3) ดา้นกระบวนการ พบวา่ การปฏิบติัตามแนวนโยบาย
การพฒันาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการปฏิบติัตามองคป์ระกอบ
การบริหารคุณภาพ 7 หมวด มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และการจดัการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และควรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการบริหาร
จดัการทั้งในประเทศและต่างประเทศ (4) ด้านผลผลิต พบว่า นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลมี
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคด์า้นความเป็นเลิศวชิา การส่ือสารไดอ้ยา่งนอ้ย 2 ภาษา ล ้าหนา้ทางความคิด 
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก อยู่ในระดบัมาก และมีกิจกรรมท่ีนกัเรียน
และครูจดัข้ึนเพื่อบริการสังคมดว้ยจิตสาธารณะอย่างหลากหลาย และไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนั 
ในเวทีระดบัชาติและนานาชาติมากข้ึน (5) ดา้นผลกระทบ พบว่า ครูมีการวิจยัและพฒันาอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ครูและนักเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง ผลสืบเน่ืองท่ีเกิดข้ึน         
โดยภาพรวม พบวา่ ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน ไดรั้บเกียรติบตัร รางวลั และไดร่้วมกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ส าคญัต่างๆ ในทุกระดบัเพิ่มข้ึน ไดรั้บค ายกยอ่งจากส่ือต่างๆ และชุมชน ผูป้กครองพึงพอใจ
ต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล ให้ความไวว้างใจและเห็นความส าคญัในการเตรียม  
บุตรหลานเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 

ฐปนทั  วงศศ์านติบูรณ์  (2555 : 97 - 101) ไดท้  าการศึกษา เร่ือง การประเมินโครงการ
วฒันธรรมไทยสายใยชุมชน : กรณีศึกษาต าบลล าพญา และต าบลหินมูล อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 
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ผลการศึกษา พบวา่  (1) ดา้นบริบท (Context Evaluation) ต าบลล าพญา ประชาชนมีความตอ้งการ
ในการพฒันาชุมชนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชน โดยรวม
อยู่ในระดบัมาก สูงกว่าเกณฑ์ และต าบลหินมูล ประชาชนมีความต้องการในการพฒันาชุมชน
สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของโครงการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับ
ค่อนขา้งมากต ่ากวา่เกณฑ์ (2) ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input Evaluation) ต าบลล าพญา ความเหมาะสมของ
ปัจจยัน าเขา้ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางต ่ากวา่เกณฑ ์และต าบลหินมูล ความเหมาะสมของปัจจยั
น าเขา้โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางต ่ากวา่เกณฑ์ (3) ดา้นกระบวนการ (Process Evaluation) ต าบล
ล าพญา ความเหมาะสมของกระบวนการด าเนินงานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ต ่ากว่าเกณฑ ์
และต าบลหินมูล ความเหมาะสมของกระบวนการด าเนินงานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ต ่ากวา่
เกณฑ์ (4) ดา้นผลผลิต (Product Evaluation) ต าบลล าพญา กิจกรรมท่ีประชาชนรู้จกั เคยเขา้ร่วมมาก
ท่ีสุด ไดแ้ก่ กิจกรรมดา้นการส่งเสริมอาชีพ คือ ตลาดน ้ าล าพญา มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน 353 คน 
(ร้อยละ 98.10) และผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากสูงกว่าเกณฑ์ กิจกรรมท่ี
ประชาชนรู้จัก แต่ไม่เคยเข้าร่วม และใช้ประโยชน์จากกิจกรรมมากท่ีสุด คือ กิจกรรมด้าน
สารสนเทศและหอ้งสมุด ไดแ้ก่ ศูนยก์ารเรียนรู้ ต าบลล าพญา มีผูไ้ม่เคยเขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน 82 
คน และกิจกรรมท่ีประชาชนไม่รู้จกั / ไม่เคยรับรู้มากท่ีสุด คือ กิจกรรมดา้นพิพิธภณัฑ์ คือ บา้น
ภณัฑารักษ ์ มีผูไ้ม่รู้จกั จ  านวน 325 คน และต าบลหินมูล กิจกรรมท่ีประชาชนรู้จกั และเคยเขา้ร่วม
มากท่ีสุด คือ กิจกรรมด้านสารสนเทศและห้องสมุด ได้แก่ ศาลาอ่านหนังสือประชาชนประจ า
หมู่บา้นหินมูล มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน 244 คน และผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก สูงกว่าเกณฑ์ กิจกรรมท่ีประชาชนรู้จกั แต่ไม่เคยเขา้ร่วมและใชป้ระโยชน์จากกิจกรรม
มากท่ีสุด คือ กิจกรรมด้านการส่งเสริมอาชีพ ได้แก่ การผลิตน ้ ายาคลายเส้น มีผูไ้ม่เคยเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 195 คน และกิจกรรมท่ีประชาชนไม่รู้จกั ไม่เคยรับรู้มากท่ีสุด คือ กิจกรรมดา้น
การส่งเสริมอาชีพ คือ การท าดอกไมจ้นัทน์ มีผูไ้ม่รู้จกัจ  านวน 34 คน (5) ดา้นผลกระทบ (Impact 
Evaluation) และปัญหาอุปสรรค ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการจดัโครงการวฒันธรรมไทยสายใย
ชุมชน ดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชน คือ คนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในขั้นตอนของการวางแผน และร่วม
ท ากิจกรรม ผลกระทบดา้นการส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชนช่วยสร้างความเขม้แข็งแก่ชุมชนดา้น
เศรษฐกิจ สร้างรายได ้ลดรายจ่าย และมีตลาดน ้ าเป็นแหล่งรองรับเพื่อจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ ปัญหา
อุปสรรคของการด าเนินงานโครงการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชน ไดแ้ก่ ดา้นความพร้อมของคนใน
ชุมชน ปัญหาดา้นการด าเนินงาน และปัญหาดา้นงบประมาณ 

เกรียงไกร  วไิลนุช (2556 : 72 - 80) ไดท้  าการศึกษา เร่ือง การประเมินโครงการสถานศึกษา
เพื่อต่อตา้นการใช้ยาเสพติดในเด็กนกัเรียน (ดี.เอ.อาร์.อี.) ของพื้นท่ีจงัหวดันครปฐม ผลการศึกษา 
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พบวา่ (1) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ ไดแ้ก่ งบประมาณ ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามส าคญัต่อโครงการ 
อนุญาตใหค้รู D.A.R.E. ท างานเตม็ท่ีสามารถสอนไดม้าก มีศกัยภาพในการสอน ให้ความส าคญักบั
นกัเรียนโดยไม่เลือกเฉพาะเจาะจง (2) ปัญหาและอุปสรรค ไดแ้ก่ งบประมาณท่ียงัไม่เพียงพอ ความ
พร้อมของโรงเรียนท่ีเขา้ไปสอน เวลาในการสอนทบัซ้อนกบัภารกิจหลกั ครูต ารวจ D.A.R.E มีไม่
เพียงพอ ท าให้เวลาในการสอนมีจ ากดั ท าให้การสอนไม่ต่อเน่ือง วิทยากรให้ความรู้กบัครูต ารวจ D.A.R.E 
และการประเมินผลงานการสอนยงัไม่ชดัเจน (3) ดา้นบริบทสภาพแวดลอ้ม พบวา่ วตัถุประสงคข์อง
โครงการมีความชัดเจนและสอดคล้องกบัสภาพปัญหาในความเป็นจริงเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบติั      
(4) ดา้นปัจจยัน าเขา้ พบวา่ ความเพียงพอของทรัพยากรยงัมีไม่เพียงพอ รวมถึงการสอนต่างๆ ยงัไม่
เป็นไปแนวทางเดียวกนั ในขณะท่ีดา้นวิธีการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร D.A.R.E. มีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (5) ดา้นกระบวนการ พบวา่ การประเมินผลการด าเนินโครงการ ใน
ความคิดเห็นของนกัเรียนในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาแยกในแต่ละดา้น พบวา่ 
ค่าเฉล่ียความคิดเห็นเรียงล าดบัจากมากท่ีสุดไปนอ้ยท่ีสุด คือ การประเมินผลวตัถุประสงคโ์ครงการ  
หลกัสูตรและระยะเวลา และวธีิการจดัการเรียนการสอนตามล าดบั (6) ดา้นผลผลิต พบวา่ ผลส าเร็จ
ในการเพิ่มพูนความรู้ เจตคติ และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของเด็กนักเรียนในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก และเม่ือพิจารณาแยกในแต่ละดา้น พบวา่ ค่าเฉล่ียความคิดเห็นเรียงล าดบัจากมากท่ีสุดไป
นอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ กิจกรรมทางเลือกความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัผลกระทบของยาเสพติด ทกัษะและวิธีการ
ในการตดัสินใจปัญหา การน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนั  ความภาคภูมิใจในตวัเอง และการปรับตวั
เขา้กบัสังคม ตามล าดบั 

ชนดัดา  บุบผามาศ (2557 : 122 - 124)  ได้ท าการศึกษา เร่ือง การประเมินโครงการ
ระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน โรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 8 ผลการศึกษา พบวา่ ผลการประเมินโครงการระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน โรงเรียน
ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณาผลการประเมินแต่ละดา้น พบว่า (1) ดา้นบริบท มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 
โดยวตัถุประสงคข์องโครงการมีความเหมาะสมท่ีสุดและควรปรับปรุงดา้นการติดต่อประสานงาน 
(2) ด้านปัจจัยน าเข้า มีความเหมาะสมในระดับมาก โดยความถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยของ   
บทเรียนมีความเหมาะสมท่ีสุด และควรปรับปรุงดา้นงบประมาณการเบิกจ่าย (3) ดา้นกระบวนการ 
มีความเหมาะสมในระดบัมาก โดยการพฒันาบุคลากรมีความเหมาะสมท่ีสุดและควรปรับปรุง   
ด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน (4) ด้านผลผลิต มีความเหมาะสมในระดับมาก        
โดยความรู้ความเขา้ใจในการบริการดา้นบทเรียนมีความเหมาะสมท่ีสุด และควรปรับปรุงดา้นความ
พึงพอใจในการเขา้ใชง้าน และ (5) ดา้นผลกระทบ มีความเหมาะสมในระดบัมาก ไดแ้ก่ ครูผูส้อน
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สร้างสรรคส่ื์อการสอนท่ีหลากหลายมีความเหมาะสมมากท่ีสุดและควรปรับปรุงดา้นความพึงพอใจ
ของผูใ้ชง้าน นอกจากน้ีแนวทางการพฒันาโครงการระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน โรงเรียน
ในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 พบว่า (1) การติดต่อประสานงานควร
เป็นไปอย่างต่อเน่ืองและมีแนวทางท่ีชัดเจน (2) งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ และสถานท่ี ควรจดัหาให้
เพียงพอกับความตอ้งการโดยเทียบกบัปริมาณขนาดของโรงเรียนแต่ละแห่งและควรมีการด าเนินการ
เบิกจ่ายอย่างรวดเร็ว มีการพฒันาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ทัว่ถึง เช่ือมต่อง่าย (3) การนิเทศ 
ก ากบัติดตาม ควรเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและมีการดูแลอยา่งใกลชิ้ด (4) การเขา้ใชง้านในระบบควร
เป็นไปอยา่งสะดวก รวดเร็ว และพฒันาบทเรียนให้น่าสนใจ และ (5) การสร้างแรงจูงใจในการใช้
งานควรเปิดเวทีน าเสนอผลงานและควรมีการใหร้างวลัสนบัสนุน 

2. งานวิจัยที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 
ดงัน้ี 

2.1 งานวจัิยในประเทศ 
พนิดา  เกียรติพรพิเชฐ (2552 : 95 - 97) ไดท้  าการศึกษา เร่ือง การมีส่วนร่วมของ

ครูในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดโรงเรียนปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ผลการศึกษา พบวา่ 
กลุ่มตวัอยา่งมีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในระดบัปานกลาง ส าหรับผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของครูในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดใน
โรงเรียน ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับยาเสพติด ส่วนเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา ระดบัต าแหน่ง รายได ้ภาระการสอน ระยะเวลาท่ีท างานป้องกนัยาเสพติด การได้รับ
ผลตอบแทนท่ีเพิ่มข้ึน การได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ความสนใจมุ่งมัน่ทุ่มเทในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน และความสนใจในการมีส่วนร่วม ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของครูใน
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 

นนัทรัตน์  สุขศรี (2553 : 113 - 120) ไดท้  าการศึกษา เร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัการควบคุมตนเองให้ปลอดจากอบายมุขของนกัศึกษาวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด อ าเภอ
ธวชับุรี จงัหวดัร้อยเอด็  ผลการศึกษา พบวา่ สัมพนัธภาพในครอบครัวอยูใ่นระดบัดี ความรู้เก่ียวกบั
อบายมุขอยูใ่นระดบัสูง แรงสนบัสนุนทางสังคมจากครูอยูใ่นระดบัสูง แรงสนบัสนุนทางสังคมจาก
เพื่อนอยู่ในระดบัสูง การรับรู้ผ่านส่ืออยู่ในระดับมาก การควบคุมตนเองภายในอยู่ในระดบัสูง      
และการควบคุมภายนอกอยูใ่นระดบัสูง 

พงศพ์สักร  ตาปราบ (2553 : บทคดัยอ่) ได้ท าการศึกษา เร่ือง การมีส่วนร่วมของ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจในโครงการโรงเรียนสีขาว ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ชยัภูมิ เขต 2 ผลการศึกษาพบวา่ (1) การมีส่วนร่วมของเจา้หนา้ท่ีต ารวจในโครงการโรงเรียนสีขาว 



90 
 

ในโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชยัภูมิ เขต 2 โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการส ารวจขอ้มูลพื้นฐานอยู่ในระดบัมาก ดา้นการสรรหากรรมการ
โรงเรียนสีขาว ด้านการวางแผนมาตรการป้องปราม ดา้นการด าเนินงานตามแผน ด้านการประเมินผล
และดา้นรายงานความกา้วหนา้ อยูใ่นระดบัปานกลาง (2) เม่ือท าการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมใน
โครงการโรงเรียนสีขาวของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ ตามทศันะของกรรมการท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั พบว่า   
ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบั .05 และดา้นการส ารวจขอ้มูลพื้นฐาน ดา้นการสรรหากรรมการ 
ดา้นการวางแผนมาตรการป้องปราม ดา้นการด าเนินการตามแผนและดา้นการประเมินผล พบวา่ ไม่
มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบั .05 เช่นเดียวกนั (3) การประเมินผลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี
ต ารวจในโรงเรียนมธัยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนสีขาว พบวา่ เป็นผลดีต่อโรงเรียนหลายดา้น ทั้งใน
ดา้นการมัว่สุม การเสพยาเสพติดตลอดจนดา้นอาชญากรรมต่างๆ ลดลง ท าให้โรงเรียนเป็นสถาบนั
ของการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง และเป็นแนวทางการปฏิบติังานใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์ 

เจริญ  แฉกพิมาย และปนดัดา  ศรีธนสาร (2555 : 70 - 71) ได้ท าการศึกษา เร่ือง 
พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า    
พระนครเหนือ ผลการวิจยั พบวา่ (1) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากไดรั้บความรู้เก่ียวกบัยาเสพติด 
จากส่ือ 3 ล าดบัท่ีมากท่ีสุด ไดแ้ก่ วิทยุ โทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต และหนงัสือพิมพ ์และรู้จกัยาเสพติด
มากท่ีสุด 3 ล าดบั ไดแ้ก่ ยาบา้ (แอมเฟตามีน) กญัชา และใบกระท่อม โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนมากไม่
แน่ใจวา่ชุมชนท่ีพกัอาศยัอยูมี่การระบาดของยาเสพติดและมีความเห็นวา่ยาเสพติดท่ีระบาดในชุมชนท่ี
พกัอาศัยมากท่ีสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ยาบ้า (แอมเฟตามีน) กัญชา และใบกระท่อม ซ่ึงผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนมากไม่เคยถูกชกัชวนให้ลองยาเสพติด และไม่ทราบว่าเพื่อนบางคนติดยาเสพติด 
โดยมีกลุ่มตวัอย่างจ านวนหน่ึงท่ีรู้ว่าเพื่อนบางคนเสพยาเสพติดและทราบว่าการสูดดมเป็นวิธี     
การเสพยาท่ีเพื่อนใชก้นัมากท่ีสุด และมีสาเหตุของการเสพยาเสพติดมากท่ีสุด คือ อยากลอง และมี
ความเห็นว่ายาเสพติดจะช่วยในเร่ืองประสิทธิภาพในการเรียนหนังสือเป็นเร่ืองท่ีไม่จริง โดยมี
ความเห็นว่ายาเสพติดมีผลกระทบต่อตนเองมากท่ีสุด และในชุมชนท่ีพกัอาศยัอยู่มีหน่วยงาน
ราชการเขา้ไปใหค้วามรู้และเขา้ไปตรวจจบัเร่ืองยาเสพติด (2) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีระดบั
พฤติกรรมท่ีมีต่อการป้องกนัยาเสพติดในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีระดบัพฤติกรรมท่ีมีต่อยาเสพติดอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ 
นกัศึกษาสามารถด ารงตนเองดว้ยการไม่เสพยาเสพติดถึงแมส้ถานการท่ีพกัอาศยัจะมีการระบาด
ของยาเสพติดก็ตาม ท่ีเหลือมีระดบัพฤติกรรมท่ีมีต่อยาเสพติดอยูใ่นระดบัมากในทุกเร่ือง โดยเร่ืองท่ี
มากท่ีสุด 5 ล าดับ ได้แก่ ครอบครัว ญาติ พี่น้องของนักศึกษาจะเสียใจและรับไม่ได้หากพบว่า
นกัศึกษาเสพยาเสพติด รองลงมา ไดแ้ก่ นกัศึกษาจะปฏิเสธทนัทีเม่ือเพื่อนน ายาเสพติดมาและชวน
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ใหเ้สพ  นกัศึกษากลวัวา่หากเสพยาเสพติดและถูกเจา้หนา้ท่ีต ารวจจบัไดจ้ะท าใหเ้สียอนาคตทางการ
ศึกษา นกัศึกษามีการป้องกนัตนเองดว้ยการปฏิเสธการทดลองเสพยาเสพติดทุกชนิด และนกัศึกษา
มีความรู้เร่ืองพิษภยัของยาเสพติดเป็นอยา่งดีจึงไม่เก่ียวขอ้งหรือเสพยาเสพติด 

ณฐัดนยั  บุตรพลบั (2555 : 130 - 132) ไดท้  าการวิจยั เร่ือง การวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วมของครู และนกัเรียนในการลดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ในชั้นเรียนมธัยมศึกษา
ตอนตน้ ผลการวจิยั พบวา่ (1)  สภาพปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ในชั้นเรียนมี 3 ด้าน ไดแ้ก่ 
การไม่มีส่วนร่วมในชั้นเรียน พฤติกรรมรบกวนชั้นเรียน และขาดความรับผิดชอบต่อชั้นเรียน โดย
พฤติกรรมท่ีพบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 1) คุยเล่นหยอกลอ้กบัเพื่อนระหว่างเรียน 2) ใช้โทรศพัท์มือถือเพื่อ
การส่ือสาร 3) เล่นเกม ฟังเพลงหรือใช้งานแอพพลิเคชัน่ต่างๆ เช่น Facebook, โปรแกรมสนทนา 
(line) เป็นตน้  4) อ่านการ์ตูน อ่านหนงัสือ หรือท างานอ่ืนระหวา่งเรียน และ 5) ขออนุญาตออกนอก
ห้องเรียนโดยไม่มีสาเหตุ หรือขออนุญาตออกนอกห้องเรียนเป็นเวลานานเกินความเหมาะสม 
ตามล าดบั (2) กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมของครูและนกัเรียนในการลดพฤติกรรม
ท่ีไม่พึงประสงค์ในชั้นเรียนของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น มีกระบวนการด าเนินการวิจยั แบบ 
PDCA มี 2 วงจร ไดแ้ก่ 1) ผูว้ิจยักบัครู โดยขั้นตอน P ผูว้ิจยักบัครูร่วมกนัวางแผนการด าเนินการวิจยั มี
ขั้นตอน ไดแ้ก่ D ครูเร่ิมด าเนินการวิจยัในวงจรท่ี 2 ตามแผนท่ีวางไว ้และผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลการด าเนินการ
วิจยัของครู ขั้นตอน C ครูและผูว้ิจยัตรวจสอบกระบวนการด าเนินการวิจยัของครู และขั้นตอน A ครู
และผูว้ิจยัสะทอ้นผลเก่ียวกบักระบวนการด าเนินการวิจยัของครู 2) ครูกบันกัเรียน โดยขั้นตอน P 
ครูกบันกัเรียนร่วมกนัวางแผนเพื่อลดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคใ์นชั้นเรียน ขั้นตอน D ครูและนกัเรียน
เร่ิมด าเนินการตามแผนท่ีวางไว ้ขั้นตอน C ครูและนกัเรียนร่วมกนัตรวจสอบพฤติกรรมในชั้นเรียน
ของนกัเรียน และขั้นตอน A ครูและนกัเรียนสะทอ้นผลเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคใ์นชั้นเรียน 
(3) นกัเรียนกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคใ์นชั้นเรียนลดลงมามากกวา่กลุ่มควบคุมอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ดิฐภทัร  บวรชยั (2555 : 82 - 86) ไดท้  าการวิจยั เร่ือง พฒันาหลกัสูตรเสริมการสร้าง
ทกัษะชีวิตเพื่อป้องกนัยาเสพติดส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร 
มีกระบวนการวิจยั 4 ขั้นตอน ผลการวิจยั มีดงัน้ี (1) ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน สภาพปัญหา
และความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาหลกัสูตรเสริม มี 3 ขั้น ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 ศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสูตรเสริม ขั้นท่ี 2 การสัมภาษณ์และตอบแบบส ารวจขอ้มูลพื้นฐาน และ
ขั้นท่ี 3 การวเิคราะห์ขอ้มูล ผลการส ารวจสภาพปัญหายาเสพติดจากความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ครู นกัเรียน พบว่า มีนักเรียนเสพยาเสพติดประเภทบุหร่ี ร้อยละ 33.80, 32.50, 29.40 ด่ืมสุรา ร้อยละ 
26.80, 29.10, 31.30 พื้นท่ีรอบ ๆ โรงเรียนมีการเสพยาเสพติด ร้อยละ 32.40, 36.90, 34.10 พื้นท่ีรอบๆ 
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โรงเรียนมีการจ าหน่ายยาเสพติด ร้อยละ 29.60, 24.50, 27.90 มีสถานบนัเทิงใกลโ้รงเรียน ร้อยละ 
23.90, 22.20, 23.50 ผูบ้ริหารและครูเคยมีผูป้กครองมาปรึกษาเร่ืองลูกสูบบุหร่ี ด่ืมสุรา เสพยาเสพติด 
ร้อยละ 35.20, 43.00 ทักษะชีวิตท่ีต้องการพัฒนามากท่ีสุด คือ การควบคุมตนเอง ผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีความตอ้งการหลกัสูตรเสริมมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (2) ขั้นตอนท่ี 2 
การสร้างหลกัสูตรเสริม โดยการน าผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลในขั้นตอนท่ี 1 มาใช้สร้างหลกัสูตร
เสริมมี 3 ขั้นไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 การสร้างโครงร่างของหลกัสูตรเสริม ขั้นท่ี 2 การตรวจสอบโครงร่างของ
หลกัสูตรเสริมโดยการจดักลุ่มสนทนา ผูท้รงคุณวุฒิร่วมกนัพิจารณาไดข้อ้สรุปว่า ร่างหลกัสูตรมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินความสอดคล้องของแต่ละองค์ประกอบของ
หลกัสูตร พบวา่ อยูใ่นเกณฑ์ท่ีสามารถน าไปใชจ้ดัการเรียนการสอนได ้ขั้นท่ี 3 การปรับปรุงโครงร่าง
ของหลกัสูตรเสริม ผูว้ิจยัปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตรเสริมตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ แลว้จึงน า
หลกัสูตรเสริมท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช้ (3) ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลกัสูตร
เสริมมี 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นท่ี 1 การน าหลกัสูตรเสริมไปใช้ในโรงเรียน ขั้นท่ี 2 การประเมินการใช้
หลักสูตรเสริม ขั้นท่ี 3 การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตรเสริม ผลการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของหลกัสูตรเสริม พบว่า ความพึงพอใจต่อการใช้หลกัสูตรเสริม ผลการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของหลกัสูตรเสริม พบว่า ดา้นระดบัความรู้ คะแนนระดบัความรู้ก่อนการทดลอง มี
ค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 12.83 คะแนน ระดบัความรู้หลงัการทดลองมีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 20.53 
ดา้นเจตคติ คะแนนการประเมินดา้นเจตคติมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ผลการประเมินดา้น
ประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริม โดยใช้เกณฑ์ E1/E2 คือ 80/80 พบว่า ค่าประสิทธิภาพของ
กระบวนการมีค่าเท่ากบั 80.98 และค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์มีค่าเท่ากบั 82.13 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ท่ี
ก าหนด ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการใช้หลกัสูตรเสริม โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด และขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู พบวา่ มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ไดแ้ก่ คุณลกัษณะของวิทยากรมีความเหมาะสม ดา้นการแต่งกาย ความประพฤติ และเป็น
แบบอย่างท่ีดี กิจกรรมการเรียนการสอนสนุกสนาน มีความหลากหลายน่าสนใจ พิธีปิดท าให้นกัเรียน
เกิดความภาคภูมิใจภายหลงัจากน าหลกัสูตรไปทดลองใชแ้ลว้ ไดแ้ก่ บรรยากาศ สถานท่ีจดัการเรียน
การสอนควรเป็นห้องเรียน เน้ือหาในเอกสารสมุดบนัทึกส่วนตวัของนกัเรียนปรับปรุงให้สมบูรณ์ 
เพิ่มเวลาเรียนใหม้ากข้ึน และใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วมในพิธีปิด 

บณัฑิตตา  จินดาทอง (2555 : 201 - 202)  ได้ท าการวิจยั เร่ือง กลยุทธ์ในการป้องกัน
และแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ผลการวิจยั พบวา่ (1) องคป์ระกอบของกลยุทธ์ในการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา มี 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) การบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม 
2) การจดัการความรู้ 3) กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 4) ส านึกและความรับผิดชอบ และ5) การศึกษาเพื่อ
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พฒันาทกัษะชีวิต (2) แนวทางการด าเนินการตามกลยุทธ์ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นวา่แนวโนม้ท่ีมีโอกาสเป็นไปไดใ้นระดบัมากท่ีสุดในภาพรวม 
ดงัน้ี ส านึกความรับผดิชอบ รองลงมา ไดแ้ก่ การบริหารแบบมีส่วนร่วม และมีโอกาสเป็นไปไดใ้น
ระดบัมากทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ การจดัการความรู้ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และการศึกษาเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต 
นอกจากน้ีผูเ้ช่ียวชาญได้เสนอแนวคิดในเร่ืองการมีส่วนร่วมทุกกิจกรรมว่า การท่ีหาบุคคลเข้า
มาร่วมกิจกรรมตอ้งคดักรองคนท่ีเหมาะสม เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาในระหวา่งการด าเนินงาน 

ฐิยาพร  กันตาธนวฒัน์ (2556 : 173 - 201) ได้ท าการศึกษา เร่ือง กระบวนการสู่ความ 
ส าเร็จในการด าเนินงานการป้องกนัปัญหายาเสพติดของชุมชนในเขตภาคกลาง ผลการศึกษา พบวา่ 
กระบวนการสู่ความส าเร็จในการด าเนินงานป้องกนัปัญหายาเสพติดของชุมชนสามารถแบ่งได ้      
3 ช่วง ได้แก่ ช่วงท่ี 1 ช่วงปัญหายาเสพติดก่อนท่ีจะมีการด าเนินงานการป้องกนัปัญหายาเสพติด     
อยา่งจริงจงั คือ ช่วงเวลาท่ีความรุนแรงของปัญหายาเสพติดมีผลกระทบต่อชุมชนจึงกลายเป็นแรง
กระตุ้นให้คนในชุมชนเร่ิมตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาและแสวงหาทางออกร่วมกัน          
จนน าไปสู่การเร่ิมตน้ด าเนินงานดา้นยาเสพติดของชุมชนในปี พ.ศ. 2533 ซ่ึงน าไปสู่ ช่วงท่ี 2 ช่วงมี
การก่อตวัของคนในชุมชนหรือคณะท างานในชุมชน โดยช่วงน้ีจะประกอบดว้ย 4 ประเด็นหลกัท่ีจะ
แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของการด าเนินงานท่ีท าให้เกิดความส าเร็จในการป้องกนัปัญหายาเสพติด  
ของชุมชน ไดแ้ก่  ความร่วมมือในการด าเนินงานของชุมชน การบริหารจดัการในชุมชน เง่ือนไขท่ี
สนบัสนุนการท างานป้องกนัปัญหายาเสพติด และการจดัการกบัปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
ช่วงท่ี 3 ช่วงหลงัจากท่ีชุมชนประสบความส าเร็จจนเป็นท่ียอมรับและมีการด าเนิน การต่อเน่ืองและย ัง่ยืน 
ซ่ึงเป็นช่วงท่ีชุมชนได้รับการยอมรับในด้านป้องกนัยาเสพติดทั้งจากภายในและภายนอกชุมชน 
และยงัคงมีการจดักิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพื่อรักษาสถานะชุมชนให้ปลอดจากยาเสพติดได้
อย่างย ัง่ยืน ส าหรับสภาวะเง่ือนไขส าคญัท่ีสนบัสนุนให้เกิดความส าเร็จของชุมชนในการป้องกนั
ปัญหายาเสพติด ประกอบดว้ย เง่ือนไขภายในชุมชน ไดแ้ก่ ผูน้  าชุมชน การมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน และการบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นชุมชน เช่น วฒันธรรมชุมชน กองทุนชุมชน กลุ่ม
ต่างๆ ท่ีมีในชุมชน เป็นต้น และเง่ือนไขภายนอก ได้แก่ การสนับสนุนขององค์กรภาคีทั้ งภาครัฐ          
และเอกชนในดา้นต่างๆ รวมไปถึงความร่วมมือกบัเครือข่ายชุมชนเพื่อเพิ่มพลงัในการจดัการปัญหา
ยาเสพติดของชุมชนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ศิริเกศ  เยี่ยงวิญญู (2556 : 102 - 103) ไดท้  าการวิจยั เร่ือง การพฒันากลยุทธ์การป้องกนั
และแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบา้นพดัโบก ต าบลปางมะค่า อ าเภอ
ขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร ผลการวจิยั พบวา่ (1) นกัเรียนมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคด์า้น
ท่ี 1 พฤติกรรมผดิระเบียบวนิยัของโรงเรียน ดงัน้ี พฤติกรรมการแต่งกายไม่เรียบร้อย ปล่อยชายเส้ือ
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ออกนอกกางเกง / ใส่กระโปรงสั้น / ดดัแปลงชุดพละ รองลงมา ไดแ้ก่ พฤติกรรมการเล่น พูดคุยเสียงดงั
ขณะท ากิจกรรมหน้าเสาธง และพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ดา้นท่ี 2 พฤติกรรมไม่รับผิดชอบในการเรียน 
ดงัน้ี พฤติกรรมไม่ตั้งใจเรียน พดูคุยลุกจากท่ีนัง่เดินไปมา ท ากิจกรรมอ่ืนขณะเรียน รองลงมา ไดแ้ก่ 
พฤติกรรมการติดเกมคอมพิวเตอร์ และพฤติกรรมท างานไม่เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด และดา้นท่ี 3 
พฤติกรรมก้าวร้าว ดังน้ี พฤติกรรมต่อตา้นและไม่ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียน รองลงมา ไดแ้ก่ พฤติกรรมการเสพยาเสพติดจนขาดสติ และพฤติกรรมท าลายทรัพยสิ์นของ
โรงเรียนและชุมชน (2) แนวทางในการแก้ไขพฤติกรรมทั้ง 3 ด้าน พบว่า ด้านท่ี 1 พฤติกรรมผิด
ระเบียบวินยัของโรงเรียน แนวทางในการแกไ้ข มีดงัน้ี มีคณะกรรมการสอดส่องพฤติกรรมประจ า
หมู่บา้น รองลงมา ได้แก่ การพบผูป้กครองให้มากข้ึน และมีมาตรการในการลงโทษนักเรียนท่ี
กระท าความผิดอยา่งเด็ดขาด ดา้นท่ี 2 พฤติกรรมไม่รับผิดชอบในการเรียน แนวทางในการแกไ้ข มีดงัน้ี 
การแต่งตั้งสารวตัรนกัเรียน รองลงมา ไดแ้ก่ แจง้ครูประจ าชั้นและผูป้กครองทุกคร้ังท่ีพบ และการตดั
คะแนนความประพฤติ และดา้นท่ี 3 พฤติกรรมกา้วร้าว แนวทางในการแกไ้ข มีดงัน้ี การตดัคะแนน
ความประพฤติ รองลงมา ได้แก่ ประสานงานกบัเจา้หน้าท่ีต ารวจ และมีมาตรการในการลงโทษ
นกัเรียนท่ีกระท าความผดิอยา่งเด็ดขาด (3)  แนวทางในการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนในโรงเรียนท่ี
ประสบผลส าเร็จในดา้นการแกไ้ขพฤติกรมนกัเรียน ไดแ้ก่ การตดัคะแนนความประพฤติกบันกัเรียน
ท่ีมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ จดัให้มีการประชุมพบผูป้กครองมากข้ึน คณะกรรมการเพื่อสอดส่อง
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนกัเรียน มีการแต่งตั้งสารวตัรนกัเรียน แจง้ครูประจ าชั้นและผูป้กครอง
ทุกคร้ังท่ีพบพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ดังกล่าว และประสานกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจเพื่อให้ช่วย
สอดส่องดูแล (4) กลยุทธ์ท่ีใช้ในการป้องกนัและแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 
โรงเรียนบา้นพดัโบก ต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร ไดแ้ก่ ส่งเสริม    
การมีส่วนร่วมของครู นกัเรียน และชุมชนในการป้องกนัและแกไ้ขพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์อง
นกัเรียน (5) คุณภาพของกลยทุธ์การป้องกนัและแกไ้ขพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องนกัเรียน โรงเรียน
บา้นพดัโบก ต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร พบว่า มีคุณภาพดีมากทุก
รายการ 

วิมลสิริ  บุญโญปกรณ์ (2557 : 422 - 423) ไดท้  าการวิจยั เร่ือง การด าเนินงานตาม
นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ           
การอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร ไปสู่การปฏิบัติ ผลการวิจัย พบว่า สถานภาพของผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง มีวฒิุการศึกษาสูงสุด ระดบัปริญญาโท มีประสบการณ์ในการท างาน
มากกวา่ 5 ปี ส่วนมากเคยไดรั้บการอบรม ประชุมหรือสัมมนาดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษามาแล้ว สภาพทัว่ไปของสถานศึกษาส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใกล้กบัแหล่งอบายมุขและมี
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คณะกรรมการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด การน านโยบายการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดสู่การปฏิบติัในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก นโยบายท่ีมีผลการปฏิบติังานท่ี
น่าพอใจอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ การปฏิบติังานตามนโยบายการสร้างจิตส านึกร่วมกนั การก าหนด
มาตรการและยุทธศาสตร์ และการจดักิจกรรมป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ส่วน
ผลการปฏิบติังานตามนโยบายอยูใ่นระดบัปานกลาง ท่ีสมควรไดรั้บการพฒันาไดแ้ก่ การก ากบั ติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงาน การจดัท าแผนปฏิบติังาน การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาและการสร้างเครือข่ายแกนน า 

2.2 งานวจัิยต่างประเทศ 
เฟอร์กุสัน เอ คาโรลิบน ์(Ferguson A. Carolyn, 1991 : Abstract) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิ

ของยุทธวิธีการห้ามปรามท่ีใช้เพื่อลดปัญหาการใช้ยาเสพติดในโรงเรียน การศึกษาพบว่า ยุทธวิธี 
การเขียนนโยบายเก่ียวกบัยาเสพติด และการใหค้  าปรึกษามีผลท าใหจ้  านวนท่ีเสพส่ิงเสพติดมีจ านวนลดลง 

ทอมป์สัน เดวิด ดริว (Thompson David Drew, 1995 : Abstract) ไดท้  าการวิจยั 
เร่ือง การประเมินโครงการการป้องกนัการติดยาเสพติดในโรงเรียนชนบทของรัฐมินเนโซตา้ตอนใต ้
ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนในกลุ่มท่ีไดก้ าหนดความรู้ ถึงการต่อตา้นการติดยาเสพติดมีความรู้เร่ือง 
ยาเสพติดสูงกวา่กลุ่มท่ีไม่ไดก้  าหนดเน้ือหา และนกัเรียนหญิงจะมีความรู้สูงกวา่นกัเรียนชายและผล
ของการส ารวจทศันคติ พบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนในกลุ่มท่ีก าหนดความรู้ จะมีการรับรู้สูงกวา่
กลุ่มท่ีไม่ได้ก าหนดความรู้ ดงันั้น ผลของการวิจยัคร้ังน้ีจะแสดงให้เห็นว่า ในการก าหนดความรู้
เก่ียวกบัยาเสพติด การยอมรับตนเอง ทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อยาเสพติดและการรักษาควรจดัอยู่ใน
โปรแกรมการศึกษาของโรงเรียน โดยให้มีการประเมินและแกไ้ขหลกัสูตรการเรียนการสอนเพื่อติดตาม
นกัเรียนท่ีไดรั้บการฝึกอบรมตามโครงการการต่อตา้นยาเสพติดให้มีผลในการต่อตา้นระยะยาวจนถึง
ขั้นอุดมศึกษา 

รีชเอน็มาชเซอร์ เดวดิ แอล (Rechenmacher David. L, 1995 : Abstract)  ไดป้ระเมินผล
โครงการการศึกษาเพื่อต่อตา้นการใชย้าเสพติดในเด็กนกัเรียน (Drug Abuse Resistance Education) 
(D.A.R.E.) ในรัฐอิลินอยล ์เม่ือปี ค.ศ. 1995 ผลการประเมิน พบวา่ ประสิทธิภาพโดยรวมของโครงการ 
D.A.R.E. ในเมืองดาวว์เนอร์โกรฟ รัฐอิลินอยลท์ าให้นกัเรียน ครู ผูป้กครองมีความพึงใจ ต่อประสิทธิภาพ
ของโครงการ D.A.R.E. ในระดบัมากท่ีสุดหรือดี ร้อยละ 92.00 

ควารันดา โจเซฟ จอห์น (Quaranta Joseph John, 1995 : 91 - 103) ไดศึ้กษาการใช ้
ยาเสพติดประเภทแอลกอฮอล์ บุหร่ี และยาอ่ืน ๆ ของวยัรุ่นท่ีมีปัญหาพฤติกรรมอย่างรุนแรง ซ่ึง
ก าลงัเรียนอยูใ่นระดบัชั้นเกรด 6 - 12 ในโรงเรียนเขตเทศบาลมหานคร  ผลการศึกษา พบวา่ นกัเรียน
ท่ีมีปัญหาพฤติกรรมอย่างรุนแรงส่วนมากเป็นเพศชายคนด า อาศยัอยู่กบัพ่อ แม่ พ่อ แม่บุญธรรม 
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หรืออยูก่บัคนอ่ืน รับรู้วา่ผลการเรียนของตนเองอยูใ่นระดบัปานกลาง ต ่ากวา่ปานกลางหรือผลการเรียน
อ่อนมาก มีแนวโนม้ท่ีจะลาพกัการเรียนมากกวา่นกัเรียนปกติ ประมาณ 8 เท่า มีความตั้งใจท่ีจะใช้
ยาเสพติดประเภทอ่ืนๆ เช่น  มีความตั้งใจอยา่งน้อย 2 คร้ัง ในการใช้กญัชา และมากกวา่ 6 คร้ังใน
การใช้ยาเสพติดอ่ืนๆ มีการใช้ยาเสพติดอ่ืนๆ จริง ค่อนขา้งสูงมาก และมีการใช้กญัชาและสาร
ระเหยอ่ืนๆมากกวา่ 2 คร้ังข้ึนไป นกัเรียนใหเ้หตุผลในการตดัสินใจใชย้าเสพติดวา่ ไม่ไดค้  านึงถึงดา้น
การผดิกฎหมาย ค่านิยมทางครอบครัว ตลอดจนความเช่ือมัน่ในตนเอง เฉพาะนกัเรียนท่ีใชย้าเสพติด
อ่ืนๆ ในระดบัมาก มีพฤติกรรมหนีเรียน ลกัขโมย ทุจริตในการท าขอ้สอบ ไม่ชอบไปโรงเรียน รับรู้วา่
ครูเป็นบุคคลท่ีไม่ให้ความช่วยเหลือ และวชิาท่ีเรียนน่าเบ่ือหน่าย 

ฟิสโน  และรุนแน่ (Pisno and Rooney, 2005 : Abstract) ไดท้  าการวิจยัเก่ียวกบั 
การศึกษาเปรียบเทียบความรู้เร่ืองยาเสพติด และการใชย้าเสพติด ระหว่างนกัเรียน เกรด 12 ในโรงเรียน
ล าดบัท่ี 1 ล าดบัท่ี 2 และล าดบัท่ี 3 ในรัฐมอนตานาตะวนัออก จากผลการวิจยั พบว่า (1) คนท่ีมี
ความรู้ก็อาจจะติดยาเสพติดได ้(2) การท่ีมีความรู้ไม่ช่วยให้การใชย้าเสพติดนอ้ยลง (3) นกัเรียนท่ีมี
ทศันคติท่ีดี ก็มกัหนัไปใชย้าเสพติดกนัมาก (4) ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้เร่ืองยาเสพติดและทศันคติ 
ได้รับอิทธิพลส่วนใหญ่จากการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม (5) ความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติและการใช ้       
ยาเสพติด พบวา่ ไดรั้บอิทธิพลส่วนใหญ่จากการรวมกนัเป็นกลุ่มของนกัเรียนจากโรงเรียนท่ีเป็นเพศ
เดียวกนั (6) ส าหรับยาเสพติดท่ีผิดกฎหมาย มีแนวโนม้วา่ใชเ้หมือนกนั เม่ือนกัเรียนอยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
ตามเพศ ขนาดของโรงเรียนและโรงเรียนท่ีเป็นเพศเดียวกนั 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ แสดงให้เห็นว่า 
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา หรือโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข มีความส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพนกัเรียนใหเ้ป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์สามารถพึ่งตนเองได ้ห่างไกลจากยาเสพติดให้โทษและอบายมุข มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ท่ีดี นกัเรียนไดรั้บการพฒันาอยา่งเต็มศกัยภาพรอบดา้น สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมี
ความสุข มีศกัยภาพเป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดยใชห้ลกัการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมของ
ผูบ้ริหาร ครู นักเรียน และองค์กรเครือข่ายทางการศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผูป้กครองนกัเรียน บุคลากรเครือข่าย สถานบนัศาสนา และชุมชน อย่างเข็มแข็งต่อเน่ือง 
และย ัง่ยนื 

ดว้ยเหตุน้ี ผูร้ายงานจึงไดจ้ดัท า “โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั” โดยด าเนินกิจกรรมหลกั จ านวน 4 กิจกรรม ไดแ้ก่ (1) กิจกรรม
ห้องเรียนสีขาว (2) กิจกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน (3) กิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์ 
และ (4) กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
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โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของกระทรวงศึกษาธิการ และด าเนินประเมิน
โครงการโดยใชรู้ปแบบซิปป์ (CIPP Model) ประกอบดว้ยการประเมิน จ านวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ (1) การประเมิน
ดา้นบริบท (2) การประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ (3) การประเมินดา้นกระบวนการ และ (4) การประเมิน
ด้านผลผลิต ซ่ึงจะให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่าง
ต่อเน่ืองและย ัง่ยนื  

 

กรอบแนวคดิในการประเมนิ 
ผูร้ายงานได้ใช้รูปแบบการประเมินตามแบบซิปป์ (CIPP Model) เพื่อประเมินโครงการ

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ประกอบด้วยการประเมิน 
จ านวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ (1) การประเมินดา้นบริบท (2) การประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ (3) การประเมิน
ด้านกระบวนการ และ (4) การประเมินด้านผลผลิต ซ่ึงเป็นรูปแบบการประเมินของแดเนียล แอล 
สตฟัเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam) ดงัแผนภูมิท่ี 9  
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การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 

แผนภูมิที ่9  แสดงกรอบแนวคิดในการประเมิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ดา้นบริบท 
(Context = C) 

  ดา้นปัจจยัน าเขา้ 
(Input = I) 

ดา้นกระบวนการ
(Process = P) 

ดา้นผลผลิต 
(Product = P) 

รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model)  

- บุคลากร 
- งบประมาณ  
- ระยะเวลา 
- การสนบัสนุน
จากฝ่ายบริหาร 

- ความร่วมมือของ
ผูป้กครอง      
และชุมชน  

  

- กระบวนการ
ด าเนินโครงการ
ไดแ้ก่ 
1. การบริหาร
โครงการ 

2. ขั้นตอน         
การด าเนินงาน 

3. จุดเด่น จุดดอ้ย 
และขอ้เสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุง
และพฒันา 

 
  

 
 
  

- ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนตาม
มาตรฐานโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
1. มาตรฐานดา้นการป้องกนั 
2. มาตรฐานดา้นการคน้หา 
3. มาตรฐานดา้นการรักษา 
4. มาตรฐานดา้นการเฝ้าระวงั 
5. มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการ 

- ผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ 
จ านวน 4 กิจกรรม  
1. ผลส าเร็จของกิจกรรมหอ้งเรียนสีขาว 
2. ผลส าเร็จของกิจกรรมพฒันาระบบ  
การดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

3. ผลส าเร็จของกิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์
4. ผลส าเร็จของกิจกรรมพฒันา
บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
การจดัการเรียนรู้ 

- ผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการ 
1. ผลท่ีปรากฏต่อนกัเรียน 
2. ผลท่ีปรากฏต่อครู  
3. ผลท่ีปรากฏต่อผูบ้ริหาร 
4. ผลท่ีปรากฏต่อสถานศึกษา     
ผูป้กครองและชุมชน 

- ผลการประเมินความพึงพอใจของผู ้
มีส่วนเก่ียวขอ้ง 
 

- ความสอดคลอ้ง  
ของวตัถปุระสงค ์ 
ของโครงการ       
กบันโยบาย         
ทางการศึกษา 

- สภาพปัญหา
พฤติกรรมเส่ียง   
ของนกัเรียน        
ดา้นยาเสพติด     
และอบายมุข 

- ความตอ้งการ     
ของผูป้กครอง     
และชุมชน   

- ความเป็นไปได ้  
ของโครงการ 

 
 
  



 

 

 

บทที ่3 
วธีิด าเนินการ 

 
 การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียน
ชิโนรสวิทยาลยั ผูร้ายงานขอเสนอวิธีด าเนินการ จ านวน 2 ตอน ดงัน้ี 
 1. ตอนท่ี 1 วธีิด าเนินการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

1.1 รูปแบบท่ีใชใ้นการประเมิน 
1.2 กรอบการประเมินโครงการ 
1.3 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
1.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน 
1.5 กระบวนการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน 
1.6 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
1.7 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
1.8 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 2. ตอนท่ี 2 การด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
2.1 ขั้นวางแผน 
2.2 ขั้นด าเนินการ 
2.3 ขั้นประเมินผล 
2.4 ขั้นปรับปรุงและพฒันา 

ตอนที ่1 วธิีด าเนินการประเมนิโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
1.1 รูปแบบในการประเมิน 

การประเมิน “โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรส
วทิยาลยั” ปีการศึกษา 2559 - 2560 คร้ังน้ี ผูร้ายงานไดป้ระยุกตใ์ชก้ารประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) 
ของดาเนียล แอล. สตฟัเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam) โดยท าการประเมิน 4 ดา้น ดงัน้ี 

1.1.1 การประเมินด้านบริบทของโครงการ (Context Evaluation) การประเมินความ
สอดคลอ้งของวตัถุประสงคข์องโครงการกบันโยบายทางการศึกษา สภาพปัญหาพฤติกรรมเส่ียงของ
นักเรียนด้านยาเสพติดและอบายมุข ความต้องการของผูป้กครองและชุมชน และความเป็นไปได้            
ของโครงการ 
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1.1.2 การประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ของโครงการ (Input Evaluation) การประเมินความเหมาะสม
และความเพียงพอของบุคลากร งบประมาณ ระยะเวลา การสนบัสนุนของฝ่ายบริหาร และความร่วมมือ
ของผูป้กครองและชุมชน โดยมีการประเมิน 2 คร้ังไดแ้ก่ ปลายปีการศึกษา 2559 และปลายปีการศึกษา 
2560 

1.1.3 การประเมินดา้นกระบวนการของโครงการ (Process Evaluation) การประเมินการบริหาร
โครงการ ขั้นตอนการด าเนินงาน ได้แก่ การวางแผน การด าเนินงาน การประเมินผล และการปรับปรุง                   
การพัฒนาการด าเนินงานของกิจกรรมตามโครงการ จุดเด่น จุดด้อย และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง                           
และพฒันา โดยมีการประเมิน 2 คร้ัง คือ ปลายปีการศึกษา 2559  และปลายปีการศึกษา 2560 

1.1.4 การประเมินดา้นผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) มีดงัน้ี 
1) ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยัตามมาตรฐานโครงการ

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของกระทรวงศึกษาธิการ 
(1) มาตรฐานดา้นการป้องกนั 
(2) มาตรฐานดา้นการคน้หา 
(3) มาตรฐานตา้นการรักษา 
(4) มาตรฐานดา้นการเฝ้าระวงั 
(5) มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการ 

2) ผลความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด         
และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ประกอบดว้ยกิจกรรม จ านวน 4 กิจกรรม โดยมีการประเมิน 2 คร้ัง       
ไดแ้ก่ ปลายปีการศึกษา 2559 และปลายปีการศึกษา 2560 ดงัน้ี 

(1) ผลความส าเร็จของกิจกรรมหอ้งเรียนสีขาว 
(2) ผลความส าเร็จของกิจกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
(3) ผลความส าเร็จของกิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์
(4) ผลความส าเร็จของกิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ                  

การจดัการเรียนรู้ 
3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อโครงการสถานศึกษา   

สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โดยมีการประเมิน 2 คร้ัง ได้แก่          
ปลายปีการศึกษา 2559 และปลายปีการศึกษา 2560 

4) ผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 - 2560 

(1) ผลท่ีปรากฏต่อนกัเรียน 
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(2) ผลท่ีปรากฏต่อครู 
(3) ผลท่ีปรากฏต่อผูบ้ริหาร 
(4) ผลท่ีปรากฏต่อสถานศึกษา ผูป้กครอง และชุมชน 

1.2 กรอบการประเมินโครงการ 
ผูร้ายงานได้ก าหนดกรอบการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด

และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ดงัตารางท่ี 8 
ตารางที ่8 แสดงกรอบการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข     

โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559-2560 

การประเมิน รายการประเมิน ผูป้ระเมิน 
เคร่ืองมือ 
ประเมิน 

การวเิคราะห์
ขอ้มูล 

เกณฑ ์
การประเมิน 

1. ด้านบริบท 
 

ความสอดคลอ้ง 
ของวตัถุประสงค ์  
ของโครงการ 
 

1. ผูบ้ริหาร 
2. คณะกรรมการ 
สถานศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน 

1. แบบ
ประเมิน
ฉบบัท่ี 1 
2. การ
สมัภาษณ์
หรือการ
สนทนา
กลุ่มยอ่ย 

หาค่าเฉล่ีย
( X ) และค่า
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดบัมากข้ึนไป 
(X≥ 3.51) 

2. ด้านปัจจยั 
 น าเข้า 

 
 
 

 

ความเหมาะสมและ
เพียงพอของ
บุคลากร 
งบประมาณ  
ระยะเวลา  
การสนบัสนุน  
ของฝ่ายบริหาร 
และความร่วมมือ
ของผูป้กครอง    
และชุมชน 

1. ผูบ้ริหาร 
2. ครู 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ
ประเมิน 
ฉบบัท่ี 2 
 
 
 
 
 
 

หาค่าเฉล่ีย
( X ) และค่า
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 
 
 
 
 

ระดบัมากข้ึนไป 
 (X≥ 3.51) 

 
 
 
 
 
 

3. ด้าน 
 กระบวนการ 

1. การบริหาร
โครงการ 
2. ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ไดแ้ก่ 
การวางแผน           
การด าเนินงาน     
การประเมินผล  
และการปรับปรุง 

1. ผูบ้ริหาร 
2. ครู 

แบบ
ประเมิน
ฉบบัท่ี 3.1, 
3.2, 3.3  
และ 3.4 

หาค่าเฉล่ีย
( X ) และค่า
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดบัมากข้ึนไป 
 (X≥ 3.51) 
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การประเมิน รายการประเมิน ผูป้ระเมิน 
เคร่ืองมือ 
ประเมิน 

การวเิคราะห์
ขอ้มูล 

เกณฑ ์
การประเมิน 

 พฒันา 
3. การด าเนินงาน 
ของกิจกรรม 
ตามโครงการ 

    

4. ด้านผลผลติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผลการประเมิน
ตนเองของโรงเรียน
ชิโนรสวทิยาลยัตาม
มาตรฐานโครงการ
สถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติด      
และอบายมุขของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
2. ผลความส าเร็จ 
 ของการด าเนิน 
โครงการ 

2.1 กิจกรรม
หอ้งเรียนสีขาว 

2.2 กิจกรรม
พฒันาระบบ      
การดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 

2.3 กิจกรรม   
เชิงสร้างสรรค ์

2.4 กิจกรรม
พฒันาบรรยากาศ
และส่ิงแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการจดัการ
เรียนรู้ 
3. ความพึงพอใจ 
ของผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง 
 
 
 

 

รายงานการประเมิน
ตนเองของโรงเรียน
ตามมาตรฐาน
โครงการสถานศึกษา
สีขาว ปลอดยาเสพ
ติด และอบายมขุ                
ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 
1. ผูบ้ริหาร 
2. คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
3. ครู 
4. นกัเรียน 
5. ผูป้กครองนกัเรียน 
6. บุคลากรเครือข่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ผูบ้ริหาร 
2. คณะกรรมการ
สถานศึกษา                  
ขั้นพ้ืนฐาน 
3. ครู 
4. นกัเรียน 
5. ผูป้กครองนกัเรียน 
6. บุคลากรเครือข่าย 

แบบบนัทึก
รายงานการ
ประเมิน
ตนเองของ
โรงเรียน 
 
 
 
   แบบ
ประเมิน
ฉบบัท่ี 4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   แบบ
ประเมิน
ฉบบัท่ี 4.2 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
 
 
 
 
 
 
 
หาค่าเฉล่ีย
( X ) และค่า
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หาค่าเฉล่ีย
( X ) และค่า
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
ค่าที (t- test : 
Independent 
Samples)  

ระดบัมากข้ึนไป 
 (ร้อยละ 90.00) 

 
 
 
 
 
 

ระดบัมากข้ึนไป 
(X≥ 3.51) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดบัมากข้ึนไป 
 (X≥ 3.51) 

 
 
 
 
 

ตารางที ่8 (ต่อ) 
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การประเมิน รายการประเมิน ผูป้ระเมิน 
เคร่ืองมือ 
ประเมิน 

การวเิคราะห์
ขอ้มูล 

เกณฑ ์
การประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ผลท่ีเกิดข้ึนจาก
การด าเนินโครงการ 

4.1 ผลท่ีปรากฏ
ต่อนกัเรียน   

 
 
4.2 ผลท่ีปรากฏ

ต่อครู 
 
4.3 ผลท่ีปรากฏ

ต่อผูบ้ริหาร 
4.4 ผลท่ีปรากฏ

ต่อสถานศึกษา
ผูป้กครอง         
และชุมชน 

  
 
1. แบบบนัทึก
รางวลัของ
นกัเรียน 
(ฉบบัท่ี 4.3) 
2. แบบบนัทึก
รางวลัของครู 
(ฉบบัท่ี 4.4) 
3. แบบบนัทึก
รางวลัของ
ผูบ้ริหารและ
สถานศึกษา 
(ฉบบัท่ี 4.5) 

 รางวลัท่ีไดรั้บใน
ระดบัชาติ  

ระดบัภาค และ
ระดบัส านกังาน

เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

1.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการประเมินคร้ังน้ี ประกอบดว้ย ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั  ปีการศึกษา 2559 - 2560 
ดงัน้ี 

1.3.1 ประชากร ประกอบดว้ย ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ปีการศึกษา 2559 - 2560 ดงัน้ี 
1)  ปีการศึกษา 2559 ประชากร จ านวน 5 กลุ่ม ดงัน้ี 

                 (1) กลุ่มที่ 1 ประชากรท่ีใชใ้นการประเมินดา้นบริบทของโครงการเก่ียวกบั
ความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคข์องโครงการ ประกอบดว้ยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

1.1 ผูบ้ริหาร จ านวน 4 คน 
1.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 15 คน 

                 (2) กลุ่มที่ 2 ประชากรท่ีใชใ้นการประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ของโครงการ ประกอบดว้ย
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

2.1 ผูบ้ริหาร จ านวน 4 คน 
2.2 ครู จ  านวน 115 คน 

                (3) กลุ่มที ่3 ประชากรท่ีใชใ้นประเมินดา้นกระบวนการของโครงการ ประกอบดว้ย 
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

ตารางที ่8 (ต่อ) 
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3.1 ผูบ้ริหาร จ านวน 4 คน 

3.2 ครู จ านวน 115 คน 
(4) กลุ่มที ่4 ประชากรท่ีใชใ้นประเมินดา้นผลผลิตของโครงการเก่ียวกบัผลส าเร็จ

ของการด าเนินกิจกรรมของโครงการ ประกอบดว้ยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
4.1 ผูบ้ริหาร จ านวน 4 คน 
4.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 15 คน 
4.3 ครู จ านวน 115 คน 
4.4 นกัเรียน จ านวน 2,338 คน 
4.5 ผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 2,338 คน 
4.6 บุคลากรเครือข่าย จ านวน 40 คน ไดแ้ก่ 

4.6.1 ครูพระ จ านวน 20 รูป 
4.6.2 ครูทหาร จ านวน 10 นาย 
4.6.3 ครูต ารวจ จ านวน 10 นาย 

(5) กลุ่มที ่5 ประชากรท่ีใชใ้นการประเมินดา้นผลผลิตของโครงการเก่ียวกบัความ
พึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียน
ชิโนรสวทิยาลยั ประกอบดว้ยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

5.1 ผูบ้ริหาร จ านวน 4 คน 
5.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 15 คน 
5.3 ครู จ  านวน 115 คน 
5.4 นกัเรียน จ านวน 2,338 คน 
5.5 ผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 2,338 คน 
5.6 บุคลากรเครือข่าย จ านวน 40 คน ไดแ้ก่ 

5.6.1 ครูพระ จ านวน 20 รูป 
5.6.2 ครูทหาร จ านวน 10 นาย 
5.6.3 ครูต ารวจ จ านวน 10 นาย 

2) ปีการศึกษา 2560 ประชากรจ านวน 5 กลุ่ม ดงัน้ี 
(1) กลุ่มที ่1 ประชากรท่ีใชใ้นการประเมินดา้นบริบทของโครงการเก่ียวกบัความ

สอดคลอ้งของวตัถุประสงคข์องโครงการ ประกอบดว้ยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
1.1 ผูบ้ริหาร จ านวน 4 คน 
1.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 15 คน 
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(2) กลุ่มที ่2 ประชากรท่ีใชใ้นการประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ของโครงการประกอบดว้ย 
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

2.1 ผูบ้ริหารศึกษาจากประชากร จ านวน 4 คน 
2.2 ครูศึกษาจากประชากร จ านวน 115 คน 

(3) กลุ่มที ่3 ประชากรท่ีใชใ้นประเมินดา้นกระบวนการของโครงการ ประกอบดว้ย 
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

3.1 ผูบ้ริหาร จ านวน 4 คน 

3.2 ครู จ านวน 115 คน 

(4) กลุ่มที ่4 ประชากรท่ีใชใ้นประเมินดา้นผลผลิตของโครงการเก่ียวกบัผลส าเร็จ
ของการด าเนินกิจกรรมของโครงการ ประกอบดว้ยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

4.1 ผูบ้ริหาร จ านวน 4 คน 
4.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 15 คน 
4.3 ครู จ านวน 115 คน 
4.4 นกัเรียน จ านวน 2,229 คน 
4.5 ผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 2,229 คน 
4.6 บุคลากรเครือข่าย จ านวน 40 คน ไดแ้ก่ 

4.6.1 ครูพระ จ านวน 20 รูป 
4.6.2 ครูทหาร จ านวน 10 นาย 
4.6.3 ครูต ารวจ จ านวน 10 นาย 

(5) กลุ่มที ่5 ประชากรท่ีใชใ้นการประเมินดา้นผลผลิตของโครงการเก่ียวกบัความ
พึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียน
ชิโนรสวทิยาลยั ประกอบดว้ย ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

5.1 ผูบ้ริหาร จ านวน 4 คน 
5.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 15 คน 
5.3 ครู จ านวน 115 คน 
5.4 นกัเรียน จ านวน 2,229 คน 
5.5 ผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 2,229 คน 
5.6 บุคลากรเครือข่าย จ านวน 40 คน ไดแ้ก่ 

5.6.1 ครูพระ จ านวน 20 รูป 
5.6.2 ครูทหาร จ านวน 10 นาย 
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5.6.3 ครูต ารวจ จ านวน 10 นาย 
1.3.2 กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในปีการศึกษา 2559 - 2560 ดงัน้ี 
1) ปีการศึกษา 2559 กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 5 กลุ่ม ไดแ้ก่  

(1) กลุ่มที ่1 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการประเมินดา้นบริบทของโครงการเก่ียวกบั
ความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคข์องโครงการ ประกอบดว้ย ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

1.1 ผูบ้ริหาร ศึกษาจากประชากร จ านวน 4 คน  
1.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาจากประชากร จ านวน 15 คน 

(2) กลุ่มที ่2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการประเมินด้านปัจจยัน าเข้าของโครงการ 
ประกอบดว้ยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

2.1 ผูบ้ริหาร ศึกษาจากประชากร จ านวน 4 คน 
2.2 ครู  ศึกษาจากประชากร จ านวน 115 คน 

(3) กลุ่มที ่3 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ 
ประกอบดว้ยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

3.1 ผูบ้ริหาร ศึกษาจากประชากร จ านวน 4 คน 
3.2 ครู  ศึกษาจากประชากร จ านวน 115 คน 

(4) กลุ่มที ่4 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการประเมินผลผลิตของโครงการเก่ียวกบัผลส าเร็จ
การด าเนินกิจกรรมของโครงการ ประกอบดว้ยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

4.1 ผูบ้ริหาร ศึกษาจากประชากร จ านวน 4 คน  
4.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาจากประชากร จ านวน 15 คน 
4.3 ครู ศึกษาจากประชากร จ านวน 115 คน 
4.4 นกัเรียน จ านวน 372 คน 
4.5 ผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 372 คน 
4.6 บุคลากรเครือข่าย ศึกษาจากประชากร จ านวน 40 คน ไดแ้ก่ 

4.6.1 ครูพระ จ านวน 20 รูป  

4.6.2 ครูทหาร จ านวน 10 นาย 

4.6.3 ครูต ารวจ จ านวน 10 นาย 

(5) กลุ่มที ่5 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการประเมินดา้นผลผลิตของโครงการเก่ียวกบั
ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวข้องท่ีมีต่อโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ประกอบดว้ยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
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5.1 ผูบ้ริหาร ศึกษาจากประชากร จ านวน 4 คน  
5.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาจากประชากร จ านวน 15 คน 

5.3 ครู ศึกษาจากประชากร จ านวน 115 คน 

5.4 นกัเรียน จ านวน 372 คน 

5.5 ผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 372 คน 

5.6 บุคลากรเครือข่าย ศึกษาจากประชากร จ านวน 40 คน ไดแ้ก่ 

5.6.1 ครูพระ จ านวน 20 รูป 

5.6.2 ครูทหาร จ านวน 10 นาย 

5.6.3 ครูต ารวจ จ านวน 10 นาย 

2) ปีการศึกษา 2560 กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 5 กลุ่ม ไดแ้ก่  
(1) กลุ่มที่ 1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการประเมินดา้นบริบทของโครงการเก่ียวกบั

ความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคข์องโครงการ ประกอบดว้ยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
1.1 ผูบ้ริหาร ศึกษาจากประชากร จ านวน 4 คน  
1.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาจากประชากร จ านวน 15 คน 

(2) กลุ่มที ่2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ของโครงการ 
ประกอบดว้ยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

2.1 ผูบ้ริหาร ศึกษาจากประชากร จ านวน 4 คน 

2.2 ครู  ศึกษาจากประชากร จ านวน 115 คน 
(3) กลุ่มที ่3 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการประเมินดา้นกระบวนการของโครงการ 

ประกอบดว้ยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

3.1 ผูบ้ริหาร ศึกษาจากประชากร จ านวน 4 คน 

3.2 ครู  ศึกษาจากประชากร จ านวน 115 คน 
(4) กลุ่มที ่4 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการประเมินผลผลิตของโครงการเก่ียวกบั

ผลส าเร็จการด าเนินกิจกรรมของโครงการ ประกอบดว้ยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

4.1 ผูบ้ริหาร ศึกษาจากประชากร จ านวน 4 คน  
4.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาจากประชากร จ านวน 15 คน 

4.3 ครู ศึกษาจากประชากร จ านวน 115 คน 

4.4 นกัเรียน จ านวน 355 คน 

4.5 ผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 355 คน 

4.6 บุคลากรเครือข่าย ศึกษาจากประชากร จ านวน 40 คน ไดแ้ก่ 
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4.6.1 ครูพระ จ านวน 20 รูป 

4.6.2 ครูทหาร จ านวน 10 นาย 

4.6.3 ครูต ารวจ จ านวน 10 นาย 

(5) กลุ่มที่ 5 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการประเมินดา้นผลผลิตของโครงการเก่ียวกบั
ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวข้องท่ีมีต่อโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ประกอบดว้ย ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

5.1 ผูบ้ริหาร ศึกษาจากประชากร จ านวน 4 คน  
5.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาจากประชากร จ านวน 15 คน 

5.3 ครู ศึกษาจากประชากร จ านวน 115 คน 

5.4 นกัเรียน จ านวน 355 คน 

5.5 ผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 355 คน 

5.6 บุคลากรเครือข่าย ศึกษาจากประชากร จ านวน 40 คน ไดแ้ก่ 

5.6.1 ครูพระ จ านวน 20 รูป 

5.6.2 ครูทหาร จ านวน 10 นาย 

5.6.3 ครูต ารวจ จ านวน 10 นาย 

  ผูว้ิจ ัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจ์ซีและมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan อา้งถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 43) และใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 

 1. ปีการศึกษา 2559 สุ่มจากประชากรทั้งหมด จ านวน 2,338 คน โดยใชว้ิธีการ
สุ่มตวัอยา่งเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) ค านวณหากลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนและผูป้กครอง
นกัเรียน ดงัน้ี 

1.1 กลุ่มตัวอย่างนักเรียน ดงัตารางท่ี 9 
ตารางที ่9  แสดงประชากรและขนาดของกลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนจ าแนกตามระดบัชั้น ปีการศึกษา 2559 

ระดบัชั้นท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ประชากร (คน) ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (คน) 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

433 
469 
470 
313 
326 
327 

68 
75 
75 
50 
52 
52 

รวม 2,338 372 
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1.2 กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียน ดงัตารางท่ี 10 
ตารางที ่10  แสดงประชากรและขนาดของกลุ่มตวัอยา่งผูป้กครองนกัเรียนจ าแนกตามระดบัชั้น                

ปีการศึกษา 2559 
ระดบัชั้นท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ประชากร (คน) ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (คน) 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

433 
469 
470 
313 
326 
327 

68 
75 
75 
50 
52 
52 

รวม 2,338 372 

  แลว้น ากลุ่มตวัอยา่งของแต่ละห้องมาสุ่มอยา่งเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) 
เพื่อท าช่วงของการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตร 

สูตร i       =         
n

N  

ในทีนี่ ้ i       แทน     การสุ่มตวัอยา่งแบบเป็นระบบ 
 N      แทน     ประชากร  

 n      แทน     ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  
   i        =        2,338

372
                                                           

  =         6.2849 
  =         6 

ดงันั้น การสุ่มตวัอยา่งเป็นระบบในคร้ังน้ีมีช่วงห่างจ านวน 6 คน โดยผูว้ิจยั
ให้นักเรียนที่อยู่ในล าดบัที่ 1 ของทุกห้องและทุกระดบัชั้นเป็นตวัอย่างแรก แลว้เวน้ช่วงห่าง
จ านวน 6 คน ท าเช่นน้ีไปเร่ือยๆ จนครบขนาดกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละห้องเรียนทั้ง 6 ระดบัชั้น ได้
กลุ่มตัวอย่าง จ  านวน 372 คน และด าเนินการสุ่มตัวอย่างเป็นระบบในลักษณะเดียวกันน้ีกับ
ผูป้กครองนกัเรียน ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 372 คน 

2. ปีการศึกษา 2560 สุ่มจากประชากรทั้งหมด จ านวน 2,229 คน โดยใชว้ิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) ค านวณหากลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนและผูป้กครอง
นกัเรียน ดงัน้ี 
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2.1 กลุ่มตัวอย่างนักเรียน ดงัตารางท่ี 11 
ตารางที ่11  แสดงประชากรและขนาดของกลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนจ าแนกตามระดบัชั้น ปีการศึกษา 2560 

ระดบัชั้นท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ประชากร (คน) ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (คน) 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

456 
413 
423 
320 
315 
302 

73 
66 
67 
51 
50 
48 

รวม 2,229 355 

2.2 กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียน ดงัตารางท่ี 12 
ตารางที ่12  แสดงประชากรและขนาดของกลุ่มตวัอยา่งผูป้กครองนกัเรียนจ าแนกตามระดบัชั้น         

ปีการศึกษา 2560 
ระดบัชั้นท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ประชากร (คน) ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (คน) 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

456 
413 
423 
320 
315 
302 

73 
66 
67 
51 
50 
48 

รวม 2,229 355 

 แลว้น ากลุ่มตวัอยา่งของแต่ละหอ้งมาสุ่มอยา่งเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) 
เพื่อท าช่วงของการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตร 

สูตร                    i       =         
n

N  

ในทีนี่ ้                 i       แทน     การสุ่มตวัอยา่งแบบเป็นระบบ 
                              N     แทน     ประชากร  

                                                                       n      แทน     ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  
                            i       =           2,229

355
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  =         6.2789 
  =         6 
ดงันั้น การสุ่มตวัอยา่งเป็นระบบในคร้ังน้ีมีช่วงห่างจ านวน 6 คน โดยผูว้ิจยั

ให้นักเรียนที่อยู่ในล าดบัที่ 1 ของทุกห้องและทุกระดบัชั้นเป็นตวัอย่างแรก แลว้เวน้ช่วงห่าง
จ านวน 6 คน ท าเช่นน้ีไปเร่ือยๆ จนครบขนาดกลุ่มตวัอย่างในแต่ละห้องเรียนทั้ง 6 ระดบัชั้น ได้
กลุ่มตัวอย่าง จ  านวน 355 คน และด าเนินการสุ่มตัวอย่างเป็นระบบในลักษณะเดียวกันน้ีกับ
ผูป้กครองนกัเรียน ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 355 คน 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งของผูใ้หข้อ้มูลแสดง ดงัตารางท่ี 13 
ตารางที ่13 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งของผูใ้หข้อ้มูล 

ผูใ้หข้อ้มูล 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

ประชากร 
(คน) 

กลุ่มตวัอยา่ง 
(คน) 

ประชากร 
(คน) 

กลุ่มตวัอยา่ง 
(คน) 

1. ผูบ้ริหาร 
2. ครู 
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4. นกัเรียน 
5. ผูป้กครองนกัเรียน 
6. บุคลากรเครือข่าย 

4 
115 
15 

2,338 
2,338 
40 

4 
115 
15 
372 
372 
40 

4 
115 
15 

2,229 
2,229 
40 

4 
115 
15 
355 
355 
40 

รวม 4,850  918 4,632 884 

หมายเหตุ : ขอ้ 1 - 3 และ 6 ศึกษาขอ้มูลจากประชากร 

1.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการประเมิน 
ผูร้ายงานก าหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด

และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั จ านวน 4 ฉบบั ดงัน้ี 
1.4.1 ฉบับที ่1 : แบบประเมินดา้นบริบทของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด

และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั โดยสอบถามผูบ้ริหารและครู แบ่งการประเมินเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 1) ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบประเมิน จ านวน 4 ข้อ ประกอบด้วย                

(1) สถานภาพของผูต้อบ (2) เพศ (3) อาย ุและ (4) ระดบัการศึกษามีลกัษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check list)   
 2) ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นท่ีมีต่อความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคข์องโครงการ             

มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวนขอ้ค าถาม 10 ขอ้ 
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1.4.2 ฉบับที่ 2 : แบบประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั โดยสอบถามผูบ้ริหารและครู แบ่งการประเมินเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

 1) ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบประเมิน จ านวน 4 ข้อ ประกอบด้วย                
(1) สถานภาพของผูต้อบ (2) เพศ (3) อาย ุและ (4) ระดบัการศึกษามีลกัษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check list)  

 2) ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นท่ีมีต่อความเหมาะสมของปัจจยัน าเขา้ของโครงการมีลกัษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ  านวนขอ้ค าถาม 7 ขอ้ 

1.4.3 ฉบับที ่3 : แบบประเมินดา้นกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุขโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั โดยสอบถามผูบ้ริหารและครู แบ่งออกเป็น 4 ฉบบั ดงัน้ี 

 1) ฉบับที ่3.1 : แบบประเมินดา้นกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอด  
ยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั โดยสอบถามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูท่ีมีต่อ
การด าเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว แบ่งออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 

(1) ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบประเมิน จ านวน 4 ข้อ ประกอบด้วย        
(1) สถานภาพของผูต้อบ (2) เพศ (3) อาย ุและ (4) ระดบัการศึกษามีลกัษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check list)  
   (2) ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นท่ีมีต่อกิจกรรมหอ้งเรียนสีขาว มีลกัษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ  านวนขอ้ค าถาม 15 ขอ้ 

(3) ตอนท่ี 3 จุดเด่น จุดดอ้ย และขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงและพฒันางานของ
กิจกรรม 

 2) ฉบับที ่3.2 : แบบประเมินด้านกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว                          
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั โดยสอบถามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูท่ีมีต่อ
การด าเนินงานของกิจกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน แบ่งออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 

(1) ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบประเมิน จ านวน 4 ข้อ ประกอบด้วย        
(1) สถานภาพของผูต้อบ (2) เพศ (3) อาย ุและ (4) ระดบัการศึกษามีลกัษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check list) 

(2) ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นท่ีมีต่อกิจกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวนขอ้ค าถาม 15 ขอ้ 

(3) ตอนท่ี 3 จุดเด่น จุดด้อย และขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงและพฒันางาน
ของกิจกรรม 

3) ฉบับที ่3.3 : แบบประเมินดา้นกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั โดยสอบถามผูบ้ริหารและครูท่ีมีต่อการด าเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 
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(1) ตอนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบประเมิน จ านวน 4 ข้อ ประกอบด้วย        
(1) สถานภาพของผูต้อบ (2) เพศ (3) อาย ุและ (4) ระดบัการศึกษามีลกัษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check list) 

(2) ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นท่ีมีต่อกิจกรรมหอ้งเรียนสีขาว มีลกัษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวนขอ้ค าถาม 15 ขอ้ 

(3) ตอนท่ี 3 จุดเด่น จุดดอ้ย และขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงและพฒันางานของ
กิจกรรม 

4) ฉบับที ่3.4 : แบบประเมินดา้นกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั โดยสอบถามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูท่ีมีต่อการด าเนิน
กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 

(1) ตอนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบประเมิน จ านวน 4 ข้อ ประกอบด้วย        
(1) สถานภาพของผูต้อบ (2) เพศ (3) อาย ุและ (4) ระดบัการศึกษามีลกัษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check list) 

(2) ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นท่ีมีต่อกิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม 
ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ มีลกัษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวนขอ้ค าถาม 15 ขอ้ 

(3) ตอนท่ี 3 จุดเด่น จุดดอ้ย และขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงและพฒันางานของ
กิจกรรม 

1.4.4 ฉบับที ่4 : แบบประเมินดา้นผลผลิตของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั โดยสอบถามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ครู นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย แบ่งเป็น 5 ฉบบั ดงัน้ี 

1) ฉบับที ่4.1 : แบบประเมินผลผลิตของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด 
และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั เก่ียวกบัผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ โดยสอบถาม
ความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน
และบุคลากรเครือข่าย แบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 

(1) ตอนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบประเมิน จ านวน 4 ข้อ ประกอบด้วย        
(1) สถานภาพของผูต้อบ (2) เพศ (3) อาย ุและ (4) ระดบัการศึกษามีลกัษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check list) 

(2) ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นท่ีมีต่อผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จ านวน 4 กิจกรรม ได้แก่ (1) กิจกรรมห้องเรียนสีขาว                  
(2) กิจกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน (3) กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และ (4) กิจกรรมพฒันา
บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
จ านวน 40 ขอ้ (กิจกรรมละ 10 ขอ้) 
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2) ฉบับที ่4.2 : แบบประเมินความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั โดยสอบถามความคิดเห็น                
ของผูบ้ริหาร และครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียนและบุคลากร
เครือข่าย แบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 

(1) ตอนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบประเมิน จ านวน 4 ข้อ ประกอบด้วย        
(1) สถานภาพของผูต้อบ (2) เพศ (3) อาย ุและ (4) ระดบัการศึกษามีลกัษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check list) 

(2) ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด             
และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน              
ขอ้ค าถาม 40 ขอ้ 

3) ฉบับที ่4.3 : แบบบนัทึกรางวลัของนกัเรียน ประกอบดว้ย ตารางบนัทึกขอ้มูล ไดแ้ก่ 
(1) ประเภทของรางวลั (2) วนั เดือน ปี (3) หน่วยงานท่ีจดั และ (4) ระดบัรางวลั ในปีการศึกษา 2559 
และปีการศึกษา 2560 โดยมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู ้
บนัทึกขอ้มูล  

4) ฉบับที ่4.4 : แบบบนัทึกรางวลัของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบดว้ย
ตารางบันทึกข้อมูล ได้แก่ (1) ช่ือและนามสกุล ประเภทการแข่งขัน (2) วนั เดือน ปี (3) หน่วยงานท่ีจัด              
และ (4) ระดบัรางวลั โดยมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู ้
บนัทึกขอ้มูล 

5) ฉบับที ่4.5 : แบบบนัทึกรางวลัของผูบ้ริหารและสถานศึกษา ประกอบดว้ยตาราง
บนัทึกขอ้มูล ไดแ้ก่ (1) ช่ือและสกุล  ประเภทการแข่งขนั (2) วนั เดือน ปี (3) หน่วยงานท่ีจดั และ (4) ระดบั 
รางวลั โดยมอบหมายใหห้วัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผูบ้นัทึกขอ้มูล 

1.5 กระบวนการพฒันาเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการประเมิน 
การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรส

วทิยาลยั มีกระบวนการพฒันาเคร่ืองมือ ดงัน้ี 
1.5.1 การสร้างแบบประเมิน มีการด าเนินการ ดงัน้ี 

1) ศึกษาหลกัการและทฤษฎีจากเอกสาร ต ารา และบทความทางวิชาการและงานวิจยั   
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินโครงการการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อประมวลและก าหนดโครงสร้างของเคร่ืองมือ                 
และขอบเขตของขอ้ค าถาม 

2) ด าเนินการสร้างแบบประเมินเพื่อสอบถามความคิดเห็นของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบั
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั มีลกัษณะเป็นแบบ
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มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) จ  านวน 5 ระดบั คือ 5 4 3 2 
และ 1 โดยก าหนดค่าการตอบและความหมาย (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 121) ดงัน้ี 
     5      หมายถึง มีความคิดเห็นระดบัมากท่ีสุด 
     4      หมายถึง มีความคิดเห็นระดบัมาก 
     3      หมายถึง มีความคิดเห็นระดบัปานกลาง 
     2      หมายถึง มีความคิดเห็นระดบันอ้ย 
     1      หมายถึง มีความคิดเห็นระดบันอ้ยท่ีสุด 

3) การแปลความหมายของค่าท่ีวดัได ้ผูร้ายงานไดก้ าหนดเกณฑ์ท่ีใชใ้นการแปล
ความหมาย จากค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็น และก าหนดช่วงระดบัความคิดเห็น ดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 4.51 - 5.00     แปลความวา่ มีความคิดเห็นระดบัมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย 3.51 - 4.50     แปลความวา่ มีความคิดเห็นระดบัมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.51 - 3.50 แปลความวา่ มีความคิดเห็นระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.51 - 2.50  แปลความวา่ มีความคิดเห็นระดบันอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.50  แปลความวา่ มีความคิดเห็นระดบันอ้ยท่ีสุด 

1.5.2 การหาคุณภาพเคร่ืองมือ  
1) หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยด าเนินการ ดงัน้ี 

(1) น าเคร่ืองมือทั้ง 4 ฉบบั ไปให้ผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 5 คน ตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของข้อค าถามทั้ งด้านภาษา เน้ือหา ความครอบคลุมโครงสร้าง               
ของแบบประเมิน โดยมีเกณฑพ์ิจารณาการใหค้ะแนนเคร่ืองมือจากการตรวจสอบของผูท้รงคุณวฒิุ ดงัน้ี 

+1     เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นมีความตรงตามเน้ือหา  
  0     เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นมีความตรงตามเน้ือหา  
 -1     เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นไม่มีความตรงตามเน้ือหา  

(2) น าขอ้มูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิมาค านวณหาค่า
ดชันีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) แล้วเลือกค่าดชันีความสอดคล้อง
ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป จึงจะถือว่ามีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา สามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล     
ผลการวเิคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง พบวา่ขอ้ค าถามมีค่า IOC ระหวา่ง 0.8 - 1.00  ดงัตารางท่ี 14 
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ตารางที ่14  แสดงดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือกบัวตัถุประสงคข์องการประเมิน 

เคร่ืองมือ 
ค่าดชันีความสอดคลอ้งของ 

ขอ้ค าถาม   (IOC) 
1. ฉบบัท่ี 1 แบบประเมินดา้นบริบทของโครงการสถานศึกษา       

สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรส
วทิยาลยั 

0.80 - 1.00 
 

2. ฉบบัท่ี 2 แบบประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ของโครงการสถานศึกษา
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรส
วทิยาลยั 

0.80 - 1.00 

3. ฉบบัท่ี 3 แบบประเมินดา้นกระบวนการของโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั จ านวน 4 กิจกรรม ดงัน้ี 

 
 

3.1 ฉบบัท่ี 3.1 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว  0.80 - 1.00 
3.2 ฉบบัท่ี 3.2 กิจกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 0.80 - 1.00 
3.3 ฉบบัท่ี 3.3 กิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์ 0.80 - 1.00 
3.4 ฉบบัท่ี 3.4 กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ

 การจดัการเรียนรู้ 
0.80 - 1.00 

4. ฉบบัท่ี 4 แบบประเมินดา้นผลผลิตของโครงการสถานศึกษา     
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรส
วทิยาลยั 

 

4.1 ฉบบัท่ี 4.1 แบบประเมินดา้นผลผลิตเก่ียวกบัผลส าเร็จของ
การด าเนินโครงการ 

0.80 - 1.00 
 

4.2 ฉบบัท่ี 4.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ท่ีมีต่อโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอด ยาเสพติด
และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 

0.80 - 1.00 
 

     ผูท้รงคุณวุฒิท่ีตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ไดแ้ก่   
1. รองศาสตราจารย ์ดร.บญัชา   ชลาภิรมย ์       ท่ีปรึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2. ดร. อดิศกัด์ิ   มุ่งชู ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25  
3. นายสายณัห์  รุ่งป่าสัก                  อดีตผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 1 และ เขต 2 
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4. ดร.พยอม  วงษพ์ลู ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุโขทยั เขต 1 

5. วา่ท่ีร้อยตรีบรรจง  มูลตรีแกว้  ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ โรงเรียนอุดรพิชยัรักษพ์ิทยา 

2) หาความเช่ือมั่น (Reliability) 
ผูร้ายงานน าเคร่ืองมือท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ทั้ง 4 ฉบบั ไปทดลองใช ้(Try - out) 

กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา ดงัตารางท่ี 15 
ตารางที ่15 แสดงจ านวนเคร่ืองมือท่ีแจกและร้อยละท่ีไดรั้บคืน 

เคร่ืองมือ 
จ านวนท่ีแจก 

(ฉบบั) 
จ านวนท่ีไดรั้บคืน 
ฉบบั ร้อยละ 

1. ฉบบัท่ี 1 แบบประเมินดา้นบริบทของโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด          
และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 

60 60 100.00 

2. ฉบบัท่ี 2 การประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ของโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด      
และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั   

60 60 100.00 

3. ฉบบัท่ี 3 การประเมินดา้นกระบวนการของโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด      
และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 
จ านวน 4 กิจกรรม ดงัน้ี 

60 60 100.00 

3.1 ฉบบัท่ี 3.1 กิจกรรมหอ้งเรียนสีขาว 60 60 100.00 
3.2 ฉบบัท่ี 3.2 กิจกรรมพฒันาระบบการดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียน 
60 60 100.00 

3.3 ฉบบัท่ี 3.3 กิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์ 60 60 100.00 
3.4 ฉบบัท่ี 3.4 กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม 

ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้                      
60 60 100.00 

4. ฉบบัท่ี 4 การประเมินดา้นผลผลิตของโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด        
และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั  

   

4.1 ฉบบัท่ี 4.1 แบบประเมินดา้นผลผลิตเก่ียวกบั
ผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ    

60 60 100.00 

4.2 ฉบบัท่ี 4.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด  
และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั 

60 60 100.00 
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  แล้วน าแบบประเมินมาตรวจสอบความสมบูรณ์และหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบประเมิน           
ดว้ยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (Cronbach Lee. Joseph, 1990: 
202 - 204) เกณฑ์การหาความเช่ือมัน่ก าหนดไว ้0.70 ข้ึนไป ซ่ึงวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรม SPSS ปรากฏผล      
ดงัตารางท่ี 16 

ตารางที ่16  แสดงค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ 

     เคร่ืองมือ  ค่าความเช่ือมัน่ 
1. ฉบบัท่ี 1 การประเมินดา้นบริบทของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอด

ยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 
0.75 

2. ฉบบัท่ี 2 การประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ของโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั   

0.85 

3. ฉบบัท่ี 3 การประเมินดา้นกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 
จ านวน 4 กิจกรรม ดงัน้ี 

 

    3.1 ฉบบัท่ี 3.1 กิจกรรมหอ้งเรียนสีขาว 0.85 
    3.2 ฉบบัท่ี 3.2 กิจกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 0.84 
3.3 ฉบบัท่ี 3.3 กิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์ 0.85 
3.4 ฉบบัท่ี 3.4 กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ    

การเรียนรู้                      
0.89 

4. ฉบบัท่ี 4 การประเมินดา้นผลผลิตของโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั  

 

 4.1 ฉบบัท่ี 4.1 แบบประเมินดา้นผลผลิตเก่ียวกบัผลส าเร็จของ         
การด าเนินโครงการ  

0.91 

 4.2 ฉบบัท่ี 4.2 แบบประเมินความพงึพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อ
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 

0.96 

1.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูร้ายงานด าเนินการเก็บขอ้มูล ดงัน้ี 
1.6.1 เก็บรวบรวมขอ้มูลจากเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินท่ีหาคุณภาพของเคร่ืองมือ

เรียบร้อยแลว้จากกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นกัเรียน 
ผูป้กครองนกัเรียนและบุคลากรเครือข่าย ไดแ้ก่ 
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1) ฉบบัท่ี 1  การประเมินด้านบริบทของโครงการด้านความสอดคล้องของ
วตัถุประสงค์ เก็บรวบรวมขอ้มูลจาก ผูบ้ริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเก็บ
รวบรวมก่อนด าเนินกิจกรรมตามโครงการในเดือนเมษายน 2559 และเดือนเมษายน 2560 

2) ฉบบัท่ี 2  การประเมินด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ เก็บรวบรวมข้อมูลจาก 
ผูบ้ริหาร และครู ในเดือนพฤษภาคม 2559 และเดือนพฤษภาคม 2560 

3) ฉบบัท่ี 3  การประเมินดา้นกระบวนการของโครงการ จ านวน 4 กิจกรรม ดงัน้ี 
(1) ฉบบัท่ี 3.1  กิจกรรมห้องเรียนสีขาว เก็บรวบรวมจากผูบ้ริหาร และครู             

เม่ือส้ินสุดการด าเนินกิจกรรมของโครงการ 
(2) ฉบบัท่ี 3.2  กิจกรรมพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากผูบ้ริหารและครู เม่ือส้ินสุดการด าเนินกิจกรรมของโครงการ 
(3) ฉบบัท่ี 3.3  กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูบ้ริหาร 

และครู เม่ือส้ินสุดการด าเนินกิจกรรมของโครงการ 
(4) ฉบบัท่ี 3.4  กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดั     

การเรียนรู้ เก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริหารและครู เม่ือส้ินสุดการด าเนินกิจกรรมของโครงการ 
4) ฉบบัท่ี 4  การประเมินดา้นผลผลิตของโครงการ   

(1) ฉบบัท่ี 4.1 แบบประเมินผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ จ านวน 4 กิจกรรม              
ได้แก่ (1) กิจกรรมห้องเรียนสีขาว (2) กิจกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (3) กิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ (4) กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ เก็บรวมรวมข้อมูล                      
จากผูบ้ริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน ผูป้กครองนักเรียนและบุคลากรเครือข่าย                 
เม่ือส้ินสุดการด าเนินกิจกรรมของโครงการในเดือนมีนาคม 2560 และเดือนมีนาคม 2561 

(2) ฉบบัท่ี 4.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั เก็บรวมรวมขอ้มูลจากผูบ้ริหาร 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย เม่ือส้ินสุด                 
การด าเนินกิจกรรมของโครงการในเดือนมีนาคม 2560 และเดือนมีนาคม 2561 

1.6.2 เก็บรวบรวมขอ้มูลจากรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั     
ตามมาตรฐานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 
ของกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 5 มาตรฐาน ไดแ้ก่ 

1) มาตรฐานดา้นการป้องกนั 
2) มาตรฐานดา้นการคน้หา 
3) มาตรฐานดา้นการรักษา 
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4) มาตรฐานดา้นการเฝ้าระวงั 
5) มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการ 

1.7 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูร้ายงานคดัเลือกแบบประเมินท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ท่ีรวบรวมจากกลุ่มตวัอย่าง และ

น ามาวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Window (Statistical Package for the 
Social Science) ดงัน้ี 

1.7.1 การประเมินบริบทของโครงการ ดา้นความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคข์องโครงการ  
โดยหาค่าเฉล่ีย (X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

1.7.2 การประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ของโครงการ โดยหาค่าเฉล่ีย (X ) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

1.7.3 การประเมินดา้นกระบวนการของโครงการ โดยหาค่าเฉล่ีย (X ) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) จ านวน 4 กิจกรรม ไดแ้ก่ (1) กิจกรรมห้องเรียนสีขาว (2) กิจกรรมพฒันาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน (3) กิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์และ (4) กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือ
ต่อการจดัการเรียนรู้ 

1.7.4 การประเมินด้านผลผลิตของโครงการ โดยหาจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( X )           
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าที ( t - test for Independent Samples) 

1) ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั โครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของกระทรวงศึกษาธิการ 

2) ผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
3) ผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 
4) ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด

และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั  
1.8 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  

1.8.1 สถิติขั้นพืน้ฐาน ไดแ้ก่ จ  านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย (X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
1.8.2 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือ  

1) หาค่าเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ค านวณจากสูตรดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือ (IOC) 
2) หาค่าความเช่ือมัน่ค  านวณจากสูตรการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( - Coefficient) 

ของครอนบาค (Cronbach)  
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1.8.3 สถิตทีใ่ช้ในการตรวจสอบสมมุติฐาน  ค่าความแตกต่างดว้ยค่าที ( t - test for 
Independent  Samples) 

1.8.4 การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล เสนอเป็นตารางประกอบความเรียง 

ตอนที ่2 การด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
    ผูร้ายงานไดด้ าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั 

ปีการศึกษา 2559 - 2560 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของโรงเรียนและสภาพปัญหา                   
ของนกัเรียน โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 

2.1 ขั้นวางแผน (Plan : P) 
2.1.1 ก าหนดนโยบาย “สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข” (การป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค)์ 
2.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
2.1.3 วเิคราะห์สภาพปัจจุบนัและปัญหาของโรงเรียนดา้นพฤติกรรมเส่ียงเก่ียวกบัยาเสพติด

และอบายมุขของนกัเรียน ปีการศึกษา 2558  
2.1.4 จดัท าโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรส

วิทยาลัย โดยระดมความคิดเห็นจากการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ซ่ึงประกอบด้วย 
ผูอ้  านวยการโรงเรียน รองผูอ้  านวยการโรงเรียน หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หวัหนา้
ระดับชั้นเรียน 6 ระดับชั้น หัวหน้าโครงการพิเศษ 2 โครงการ หัวหน้างานวิเคราะห์และจัดท าแผน
สถานศึกษา หัวหนา้งานพสัดุโรงเรียน หัวหนา้งานการเงินโรงเรียน และหัวหนา้งานแนะแนว จ านวน 30 
คน ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมเทคโนโลยี ( ICT) โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั เพื่อพิจารณา
ก าหนดแนวทาง ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและอบายมุข โดยด าเนินการในปีการศึกษา 2559  
และปีการศึกษา 2560 ประกอบดว้ย กิจกรรมหลกั จ านวน 4 กิจกรรม  ดงัน้ี 

1)  กิจกรรมหอ้งเรียนสีขาว 
2)  กิจกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
3)  กิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์
4)  กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 

2.1.5 พฒันาบุคลากร เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจและความตระหนกัในการด าเนินโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยประชุมครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกคน ในวนัท่ี 15 
พฤษภาคม 2559 ณ หอ้งประชุมสมุทรโฆษ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 
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2.2 ขั้นด าเนินการ ( Do : D ) 
     การด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรส

วทิยาลยั จ านวน 4 กิจกรรม ดงัน้ี 
2.2.1 กจิกรรมห้องเรียนสีขาว มีดงัน้ี 

1) ประชุมคณะกรรมการด าเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว เพื่อวางแผน ก าหนดขอบข่าย
ใน  การด าเนินงาน และจดัท ากิจกรรมห้องเรียนสีขาว  จ านวน 2 กิจกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมกลยุทธ์ห้องเรียนสี
ขาว และกิจกรรมการจดัองคก์รภายในหอ้งเรียนสีขาว 

2) แต่งตั้งคณะท างานกิจกรรมหอ้งเรียนสีขาว (ทีมงานในหอ้งเรียน) 
3) จัดอบรมครูทุกคนและนักเรียนแกนน าให้ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ

ด าเนินงาน และมอบหมายความรับผดิชอบ 
4) ด าเนินกิจกรรมหอ้งเรียนสีขาว ดงัน้ี 

(1) กิจกรรมกลยทุธ์หอ้งเรียนสีขาว 
(2) กิจกรรมการจดัองคก์รภายในหอ้งเรียนสีขาว ไดแ้ก่ 

2.1 ฝ่ายการเรียน มีภาระหน้าท่ีช่วยเหลือในด้านวิชาการเก่ียวกับการเรียน 
การบา้น หรือปัญหาการเรียนในห้องเรียน ตอ้งรับผิดชอบแกไ้ข ช่วยเหลือ ให้ค  าแนะน า ค าปรึกษา ค าอธิบาย 
ช้ีแนะ แหล่งเรียนรู้ และน าเสนอครูท่ีปรึกษา ใหค้วามช่วยเหลือ โดยมีกระบวนการท างาน ดงัน้ี 

2.1.1 จดัตั้งทีมงานแกนน ารับผดิชอบงานฝ่ายวิชาการของห้องเรียน 
2.1.2 ทีมงานแกนน าช่วยเหลือเพื่อนฝ่ายวิชาการของห้องเรียน เพื่อให้มี

ความรู้ความเขา้ใจในกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1.3 ทีมงานแกนน าจัดท าแหล่งเรียนรู้ มุมความรู้ และป้ายนิเทศใน

หอ้งเรียน 
2.1.4 ทีมงานแกนน าจดัท าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทุก

คนในหอ้งเรียน 
2.2 ฝ่ายการงาน มีภาระหนา้ท่ีดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยในห้องเรียนสี

ขาว รักษาของมีค่าและทรัพยส์มบติัของหอ้งเรียน วสัดุอุปกรณ์ท่ีช ารุด ป้องกนัอุบติัเหตุภายในห้องเรียน              
จดัสภาพแวดลอ้มให้น่าเรียนและป้องกนัไม่ให้มีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์เกิดข้ึนในห้องเรียนสีขาว 
โดยมีกระบวนการท างาน ดงัน้ี 

2.2.1 จดัตั้งทีมงานแกนน ารับผดิชอบงานฝ่ายการงานของห้องเรียน 
2.2.2 ทีมงานแกนน าดูแลพื้นท่ีภายในหอ้งเรียนและรอบหอ้งเรียน  
2.2.3 ทีมงานแกนน าดูแลทรัพยสิ์นและความปลอดภยัในหอ้งเรียน 
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2.2.4 ทีมงานแกนน าจัดท าสมุดบันทึกกิจกรรมห้องเรียนสีขาวในการ
ปฏิบติังานทั้ง 4 ฝ่าย ตามโครงสร้างห้องเรียนสีขาว 

  2.3 ฝ่ายสารวตัรนักเรียน มีภาระหน้าท่ีสอดส่องดูแลความเรียบร้อยใน
ห้องเรียนสีขาว และมุมอบั เช่น ห้องน ้ า หรือท่ีบริเวณอาคาร แหล่งท่ีไปมัว่สุมสูบบุหร่ี เป็นตน้ ดูแล
เพื่อนๆหากมีพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดหรือพฤติกรรมเส่ียง รวมทั้งปัญหาส่วนตวัในดา้นต่างๆ
ใหฝ่้ายสารวตัรนกัเรียนแกไ้ข แต่หากไม่สามารถแกไ้ขไดใ้หน้กัเรียนแจง้ครูท่ีปรึกษาเพื่อแกไ้ขต่อไปโดย
มีกระบวนการท างาน ดงัน้ี 

2.3.1 จัดตั้ งทีมงานแกนน ารับผิดชอบงานฝ่ายสารว ัตรนักเรียน
ด าเนินการเฝ้าระวงัและสอดส่องดูแลในห้องเรียน 

2.3.2 ทีมงานแกนน าฝ่ายสารวตัรนกัเรียน ด าเนินการเฝ้าระวงัและสอดส่อง
ดูแลพื้นท่ีมุมอบั หอ้งน ้าและแหล่งมัว่สุม 

2.3.3 ทีมงานแกนน าก าหนดมาตรการในการแกไ้ขพฤติกรรมเส่ียง
ของนกัเรียน เฝ้าระวงัและสอดส่องดูแลใหค้วามช่วยเหลือและค าปรึกษาเพื่อนนกัเรียนในห้องเรียน 

2.3.4 มีระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของหอ้งเรียน ส่งต่อใหค้รูท่ีปรึกษา 
2.2.2 กจิกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน มีดงัน้ี 

1) ประชุมคณะกรรมการด าเนินกิจกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เพื่อ
วางแผน ก าหนดขอบข่ายในการด าเนินงาน และจดัท ากิจกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
จ านวน 5 กิจกรรม ไดแ้ก่ (1) กิจกรรมรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล (2) กิจกรรมคดักรองนกัเรียน (3) กิจกรรม
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา (4) กิจกรรมส่งเสริมและพฒันานกัเรียน และ (5) กิจกรรมส่งต่อนกัเรียน 

2) ด าเนินกิจกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน จ านวน 5 กิจกรรม ดงัน้ี 
(1) กิจกรรมรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 

1.1 ดา้นความสามารถ ไดแ้ก่ ความสามารถดา้นการเรียน และความสามารถพิเศษ 
1.2 ดา้นสุขภาพ ไดแ้ก่ สุขภาพกาย สุขภาพจิต และพฤติกรรม เป็นตน้ 
1.3 ดา้นครอบครัว ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจและการคุม้ครองนกัเรียน 
1.4 ดา้นความปลอดภยั ไดแ้ก่ ปัญหาทางเพศ และปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด

และอบายมุข 
(2) กิจกรรมคดักรองนกัเรียน จ านวน 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

2.1 กลุ่มปกติ  คือ นกัเรียนท่ีไดรั้บการวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆอยู่ในเกณฑ์
ของกลุ่มปกติ ซ่ึงควรไดรั้บการสร้างเสริมภูมิคุม้กนัและการส่งเสริมพฒันา 
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2.2 กลุ่มเส่ียง คือ นกัเรียนท่ีอยูใ่นเกณฑข์องกลุ่มเส่ียง ซ่ึงโรงเรียนตอ้งให้
การป้องกนัและแกไ้ขตามกรณี เช่น เส่ียงเก่ียวกบัยาเสพติดและอบายมุข เป็นตน้ 

2.3 กลุ่มมีปัญหา คือ นักเรียนท่ีจัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มท่ีมีปัญหา ซ่ึง
โรงเรียนตอ้งช่วยเหลือ และแกปั้ญหาโดยเร่งด่วน เน่ืองจากเป็นนกัเรียนท่ีอาจมีปัญหาในดา้นต่าง ๆ 
เช่น  ดา้นการเรียน สุขภาพกายและสุขภาพจิตใจ สังคม เศรษฐกิจ และการปรับตวั เป็นตน้ 

2.4 กลุ่มท่ีมีความสามารถพิเศษ คือ นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ มี
ความเป็นอจัฉริยะ แสดงออกซ่ึงความสามารถอนัโดดเด่นดา้นใดดา้นหน่ึง หรือหลายดา้นอยา่งเป็น
ท่ีประจกัษ ์เม่ือเทียบกบัผูมี้อายใุนระดบัเดียวกนั สภาพแวดลอ้มเดียวกนั ซ่ึงโรงเรียนตอ้งใหก้ารส่งเสริมให้
นกัเรียนไดพ้ฒันาความสามารถพิเศษนั้นอยา่งเต็มศกัยภาพ เช่น มีความสามารถดา้นวิชาการ ศิลปะ 
ดนตรี และนาฏศิลป์ เป็นตน้ 

(3) กิจกรรมป้องกนัและแกไ้ขปัญหา จ านวน 2 กิจกรรม ดงัน้ี 
3.1 กิจกรรมให้ค  าปรึกษาเบ้ืองต้น เป็นกระบวนการช่วยเหลือนักเรียน                  

ให้สามารถรู้จกั เขา้ใจ และยอมรับตนเองจนเกิดความกระจ่างในปัญหาของตนเอง สามารถวางแผน                  
และหาแนวทางตดัสินใจแกปั้ญหาดว้ยตนเองได ้

3.2 กิจกรรมจดักิจกรรมเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ไดแ้ก่ การประสานงานกบัครู
และผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เพื่อการจดักิจกรรมในห้องเรียน กิจกรรมเสริมหลกัสูตร กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 
(Buddy) กิจกรรมซ่อมเสริม และกิจกรรมส่ือสารกบัผูป้กครอง เป็นตน้ 

(4) กิจกรรมส่งเสริมและพฒันานกัเรียน จ านวน 3 กิจกรรม ดงัน้ี 
4.1 กิจกรรมโฮมรูม (Homeroom)  
4.2 กิจกรรมประชุมผูป้กครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)  
4.3 กิจกรรมเสริมสร้างทกัษะการด ารงชีวิต และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และ

ทกัษะการด ารงชีวติ (Living Skills)  
(5) กิจกรรมส่งต่อนกัเรียน จ านวน 2 กิจกรรม ไดแ้ก่ 

5.1 กิจกรรมส่งต่อภายใน ครูท่ีปรึกษาส่งต่อไปยงัครูท่ีสามารถให้การ
ช่วยเหลือนักเรียนได้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัลกัษณะปัญหา เช่น ส่งต่อครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจ าวิชา 
หรือฝ่ายปกครอง เป็นตน้ 

5.2 กิจกรรมส่งต่อภายนอก ครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครองเป็นผูด้  าเนินการส่ง
ต่อไปยงัผูเ้ช่ียวชาญภายนอก หากเกิดกรณีปัญหาท่ีมีความยากเกินศกัยภาพของโรงเรียน 
 
 



125 
 

 

2.2.3 กจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ มีดงัน้ี 
1) ประชุมคณะกรรมการด าเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อวางแผนก าหนด

ขอบข่ายในการด าเนินงาน และจดัท ากิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์ จ านวน 4 กิจกรรม ไดแ้ก่ (1) กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (2) กิจกรรมศิลปะ นาฏศิลป์ และดนตรี (3) กิจกรรมสัปดาห์วนัพระสุนทร
โวหาร (ภู่) ต่อตา้นยาเสพติดและอบายมุขและ (4) กิจกรรมกีฬาตา้นภยัยาเสพติดและอบายมุข 

2) ด าเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์ดงัน้ี 
(1) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ไดแ้ก่ 

1.1 กิจกรรมอ่ิมบุญ โดยให้นกัเรียนทุกระดบัชั้นมาร่วมท าบุญตกับาตรตามท่ี
โรงเรียนก าหนดตารางให้นักเรียนมาใส่บาตรทุกวัน (วนัละ 1 ห้องเรียน) พร้อมกับครูท่ีปรึกษาท่ี                 
บริเวณดา้นหนา้ลานพระอนุสาวรียส์มเด็จพระมหาสมณเจา้กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทั้งน้ี มีพระภิกษุสงฆ์
จากวดัชิโนรสารามวรวหิารและวดัครุฑ มารับบาตรทุกวนั 

1.2 กิจกรรมสักการะพระอนุสาวรียส์มเด็จพระมหาสมณเจา้กรมพระปรมานุ
ชิตชิโนรส โดยทุกวนัพระนกัเรียนจะสักการะพระอนุสาวรียส์มเด็จพระมหาสมณเจา้กรมพระปรมานุชิต
ชิโนรส พระผูท้รงก่อตั้งโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั เพื่อแสดงความกตญัญูกตเวที 

1.3 กิจกรรมสวดพระคาถาชินบญัชรโดยให้นักเรียนทุกคนสวดพระคาถาชิน
บญัชรทุกวนัศุกร์ หลงัจากเสร็จพิธีเขา้แถวเคารพธงชาติ ทั้งน้ี โรงเรียนไดก้ าหนดให้เป็นส่วนหน่ึงของวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม และท าการฝึกซ้อมการสวดพระคาถาชินบญัชร ในคาบประชุมระดบัชั้น
เรียน เพื่อความพร้อมเพรียงกนั 

1.4 กิจกรรมนัง่สมาธิ โดยให้นกัเรียนทุกระดบัชั้นทุกห้องเรียนปฏิบติัธรรม
เจริญภาวนาพฒันาตน ณ วดัชิโนรสารามวรวิหาร เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบติันั่งสมาธิปฏิบติัธรรม
เจริญภาวนาอย่างถูกต้อง และเหมาะสม โดยจัดตารางเรียนให้นักเรียนทุกห้องเรียนพร้อมทั้งมีครู
ควบคุมดูแลในการเขา้ร่วมกิจกรรม 

1.5 กิจกรรมวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา เช่น วนัมาฆบูชา วนัวิสาขบูชา 
วนัอาสาฬหบูชา วนัเขา้พรรษา และวนัออกพรรษา ทั้งน้ีโรงเรียนจดักิจกรรม ดงัน้ี 

1.5.1 โรงเรียนมอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
จดัป้ายนิทรรศการ ให้ความรู้แก่นักเรียน และนักเรียนทุกห้องเรียนจะจดัป้ายนิทรรศการบริเวณหน้า
หอ้งเรียนดว้ย 

1.5.2 โรงเรียนนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาให้นักเรียนท าบุญใส่บาตร ให้
โอวาท และเทศน์ใหค้วามรู้แก่นกัเรียน 
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1.5.3 โรงเรียนพานกัเรียนไปเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ของวดัชิโนรสา
รามวรวหิาร 

1.6 กิจกรรม “ครูพระ”  “ครูทหาร”  และ “ครูต ารวจ” โรงเรียนไดป้ระสานความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและบูรณาการการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์หแ้ก่นกัเรียน โดยไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรเครือข่าย ดงัน้ี 

1.6.1 “พระราชปัญญารังสี” เจา้อาวาส  วดัชิโนรสารามวรวิหาร โดยจดักิจกรรม
ความร่วมมือกบัพระภิกษุสงฆเ์ป็น “ครูพระ” 

1.6.2 พลเรือตรีวศินสรรพ ์ จนัทวรินทร์ ผูบ้ญัชาการฐานทพัเรือกรุงเทพ โดยจดั
กิจกรรมความร่วมมือกบัทหารเป็น “ครูทหาร” 

1.6.3 พนัต ารวจเอกคมสัน แตงจุย้ ผูก้  ากบัการสถานีต ารวจนครบาลบางกอก
นอ้ย โดยจดักิจกรรมความร่วมมือกบัต ารวจเป็น “ครูต ารวจ” 

(2) กิจกรรมศิลปะ นาฏศิลป์ และดนตรี 
โรงเรียนจดักิจกรรมศิลปะ  นาฏศิลป์ และดนตรี เพื่อให้นกัเรียนใชเ้วลาวา่ง

เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีตนเองช่ืนชอบ สนใจ และมีความถนดั โดยมุ่งหวงัให้นกัเรียนมีความสุข และไม่
ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดและอบายมุข ประกอบดว้ย 3 กิจกรรม ดงัน้ี 

2.1 กิจกรรมศุกร์สังคีต โรงเรียนเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงความสามารถ
พิเศษดา้นดนตรี โดยจดัให้มีการแสดงดนตรีไทย ทุกวนัศุกร์ของสัปดาห์ เวลา 07.00 - 07.30 น. 
บรรเลงวงดนตรีไทย ณ ดา้นหนา้หอ้งประชาสัมพนัธ์ 

2.2 กิจกรรมการขับร้องเพลงคาราโอเกะ ทุกวนัศุกร์สุดท้ายของเดือน 
โรงเรียนจดัใหน้กัเรียนท่ีช่ืนชอบ สนใจ และมีความสามารถพิเศษดา้นการร้องเพลง ขบัร้องเพลงคาราโอ
เกะ เวลา 10.50 - 11.40 น. (พกั ม. ตน้) และเวลา 11.40 - 12.30 น. (พกั ม. ปลาย) ณ เวทีโรงอาหาร อาคาร 2 

2.3 กิจกรรมการประกวดวาดภาพต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านการวาดภาพ               
เขา้ร่วมการประกวดวาดภาพต่อตา้นยาเสพติดและอบายมุข ในวนัท่ี 26 มิถุนายน ซ่ึงเป็นวนัต่อตา้น
ยาเสพติดสากล 

(3) กิจกรรมสัปดาห์วนัพระสุนทรโวหาร (ภู่) ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข
โรงเรียนจดักิจกรรมวนัสุนทรภู่ ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 26 มิถุนายน ของทุกปี และใชเ้วลา 1 สัปดาห์ ให้นกัเรียน
ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามความช่ืนชอบ สนใจ และมีความถนดั ใชเ้วลาไปกบัการท ากิจกรรมไม่ไป
เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดและอบายมุข ประกอบดว้ย 4 กิจกรรม ดงัน้ี 
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3.1 กิจกรรมการเรียนรู้ประวติัและผลงานของสุนทรภู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ไดม้อบหมายให้นกัเรียนระดบัชั้นละ 2 ห้องเรียน จดัท าโครงงานและป้ายนิเทศ เก่ียวกบั
ประวติัและผลงานของสุนทรภู่ และน าเสนอผลงาน ณ หอประชุมวาสุกรี 

3.2 กิจกรรมแข่งขนัทกัษะ โดยบูรณาการทกัษะทางภาษาไทยกบัการต่อตา้น  
ยาเสพติดและอบายมุข เช่น การประกวดการเขียนเรียงความต่อตา้นยาเสพติดและอบายมุข ประกวดค าขวญั
ต่อตา้นยาเสพติดและอบายมุข รวมทั้งการประกวดการแต่งค าประพนัธ์ต่อตา้นยาเสพติดและอบายมุข    
เป็นตน้ 

3.3 กิจกรรมการประกวดแต่งกายตวัละครในวรรณคดีของสุนทรภู่กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ภาษาไทยไดจ้ดัประกวดแต่งกายตวัละครในวรรณคดีของสุนทรภู่โดยบูรณาการการต่อตา้น
ยาเสพติดและอบายมุข ในวนัท่ี 26 มิถุนายน ของทุกปี 

3.4 กิจกรรมรณรงค์ต่อตา้นยาเสพติด โรงเรียนได้จดักิจกรรมรณรงค์ท่ี
ส าคญั 2 กิจกรรม ดงัน้ี 

3.4.1 กิจกรรม “วนังดสูบบุหร่ีโลก” ทุกวนัท่ี 31 พฤษภาคมของทุกปี 
นกัเรียน ครู อาจารย ์บุคลากร และแขกผูมี้เกียรติ ปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์เน่ืองในวนังดสูบ
บุหร่ีโลก มีพิธีเผาและท าลายบุหร่ี ประชาสัมพนัธ์ ค าขวญัวนังดสูบบุหร่ีโลก และนกัเรียน ประมาณ 
200 คน ตั้งขบวนเดินรณรงค ์ณ บริเวณหนา้พระอนุสาวรียส์มเด็จพระมหาสมณเจา้กรมพระปรมานุชิต
ชิโนรส เดินออกจากโรงเรียนเล้ียวซ้ายสู่ถนนอิสรภาพ เล้ียวขวาเขา้ซอยโรงพยาบาลธนบุรี เล้ียวซ้ายสู่
ถนนอรุณอมัรินทร์ ถึงส่ีแยกศิริราช เล้ียวซ้ายเขา้สู่ถนนพรานนก ถึงส่ีแยกพรานนก เล้ียวซ้ายสู่ถนน
อิสรภาพ กลบัมาถึงโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 

3.4.2 กิจกรรมเดินรณรงค์วนัต่อตา้นยาเสพติดสากล วนัท่ี 26 มิถุนายน 
ของปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 เพื่อเฝ้าระวงัและประชาสัมพนัธ์เผยแพร่เอกสารให้
นักเรียนและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงพิษและโทษภัยของยาเสพติด โรงเรียนจัดนักเรียน 
กรรมการนกัเรียน สารวตัรนกัเรียน นกัเรียนประกวดแต่งกายนางในวรรณคดีของสุนทรภู่ และคณะ
ลูกเสือและเนตรนารี ร่วมเดินรณรงคต่์อตา้นยาเสพติด ตั้งขบวนเดินรณรงค ์เวลา 08.45 น. เส้นทาง
การเดินเล้ียวซ้ายสู่ถนนอิสรภาพถึงส่ีแยกพรานนก เล้ียวขวาถึงส่ีแยกศิริราชเล้ียวขวาสู่ถนนอรุณ
อมรินทร์ เขา้ซอยโรงพยาบาลธนบุรี และเล้ียวซ้ายสู่ถนนอิสรภาพ และกลบัมาถึงโรงเรียนชิโนรส
วทิยาลยั 

(4) กิจกรรมกีฬาตา้นภยัยาเสพติดและอบายมุข 
 โรงเรียนจดักิจกรรมกีฬาตา้นภยัยาเสพติดและอบายมุข เพื่อให้นกัเรียนใช้เวลา
วา่งท ากิจกรรมท่ีตนเองสนใจ ช่ืนชอบ และมีความถนดั มีความสามารถพิเศษดา้นกีฬา หรือแมไ้ม่ไดเ้ล่น
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กีฬา ก็ช่ืนชอบท่ีจะเชียร์และให้ก าลงัใจแก่เพื่อน ๆ ท่ีเป็นนักกีฬา ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีท าให้นักเรียนมี
ความสุข เป็นการสร้างภูมิคุม้กนัให้นกัเรียนห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข ประกอบดว้ยกิจกรรม 
จ านวน 3 กิจกรรม ดงัน้ี 

4.1 กิจกรรมแข่งขนัฟุตซอลตา้นยาเสพติดและอบายมุข เป็นการแข่งขนั   
ฟุตซอลต้านยาเสพติดและอบายมุข เป็นการแข่งขนัระหว่างห้องเรียนในระดับชั้นเดียวกันในตอนเย็น                   
หลงัจากเลิกเรียนแลว้ จนครบทั้ง 6 ระดบัชั้นเรียน ในภาคเรียนท่ี 1 ของปีการศึกษา 2559 และ ปีการศึกษา 2560 

4.2 กิจกรรมแข่งขนัฟุตบอลชิโนลีค เป็นการแข่งขนัฟุตบอลระหว่างห้องเรียน    
ในระดบัชั้นเดียวกนั ในตอนเยน็หลงัจากเลิกเรียนแลว้ จนครบทั้ง 6 ระดบัชั้นเรียนในภาคเรียนท่ี 2 
ของปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 

4.3 กิจกรรมกีฬาสีประจ าปีการศึกษา โรงเรียนจดักิจกรรมกีฬาสีให้นกัเรียน
ไดท้  ากิจกรรมท่ีตนเองสนใจ และช่ืนชอบ เช่น การเป็นนกักีฬา การเชียร์ การเป็นเชียร์ลีดเดอร์การร่วม
ขบวนพาเหรดในพิธีเปิด และการเป็นคณะกรรมการบริหารคณะสี เป็นตน้ ทั้งน้ีโรงเรียนจดักิจกรรม
กีฬาสีใหแ้ก่นกัเรียนในเดือนธนัวาคมปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 

2.2.4 กจิกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ มีดงัน้ี 
1) ประชุมคณะกรรมการด าเนินกิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือ      

ต่อการจดัการเรียนรู้ เพื่อวางแผน ก าหนดขอบข่ายในการด าเนินงาน และจดักิจกรรมพฒันาบรรยากาศ
และส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 3กิจกรรม ไดแ้ก่ (1) กิจกรรมการจดัสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน (2) กิจกรรม
การปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และอินเทอร์เน็ต และ (3) กิจกรรมการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดอบั   
และท่ีลบัตา 

2) ด าเนินงานกิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
โดยพฒันาสภาพแวดลอ้มดา้นกายภาพ และการบริการท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนไดพ้ฒันาอยา่งเต็มศกัยภาพ 
ดงัน้ี 

(1) กิจกรรมการพฒันาสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน 
โรงเรียนไดป้รับปรุงและพฒันาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สวยงาม 

ร่มร่ืน สะอาด และปลอดภยัส าหรับนกัเรียน ประกอบดว้ย 5 กิจกรรม ดงัน้ี 
1.1  กิจกรรมปรับปรุงโรงอาหาร อาคาร 2 และอาคาร 3 ดว้ยการพฒันาโรงอาหาร

ใหส้ะอาดและถูกสุขลกัษณะ ดงัน้ี 
1.1.1 ปูพื้นกระเบ้ืองใหม่ 
1.1.2 ปรับปรุงโตะ๊จ าหน่ายอาหาร โดยการปูกระเบ้ืองและทาสีโต๊ะใหม่ 
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1.1.3 ปรับปรุงเคร่ืองเสียง และระบบล าโพงภายในโรงอาหารส าหรับ
ใหน้กัเรียนไดท้  ากิจกรรมในระหวา่งพกัรับประทานอาหารกลางวนั 

1.2 กิจกรรมการปรับปรุงห้องสุขานกัเรียนชาย และห้องสุขานกัเรียนหญิง 
หลงัอาคาร 1 ดว้ยการปรับปรุงใหส้ะอาดสวยงามและส่งเสริมสุขภาพอนามยัของนกัเรียน ดงัน้ี 

1.2.1 ร้ือกระเบ้ืองผนงัและพื้นเก่าออก ปูกระเบ้ืองผนงัและพื้นใหม่
ทั้งหมด 

1.2.2 เปล่ียนโถนัง่ใหม่ 
1.2.3 ปรับปรุงท่ีตั้งอ่างลา้งมือใหม่ โดยการร้ือกระเบ้ืองเก่าออกและ

ปูกระเบ้ืองใหม่ 
1.2.4 เปล่ียนหลงัคา  
1.2.5 เปล่ียนประตูหอ้งน ้าทุกหอ้งใหม่ 
1.2.6 ทาสีภายนอก และภายใน 
1.2.7 ติดตั้งโถปัสสาวะและอ่างล้างมือในห้องสุขาชายโดยการติดตั้งอ่าง

ล้างมือเหนือโถปัสสาวะ เม่ือนักเรียนปัสสาวะเสร็จ ให้กดน ้ าล้างมือเพื่อสุขภาพอนามยัท่ีดีของ
นกัเรียน และน ้าท่ีลา้งมือก็จะถูกต่อท่อใหไ้หลลงมาลา้งโถปัสสาวะ เพื่อเป็นการประหยดัน ้า 

1.2.8 ติดตั้งประตูเหล็กส าหรับปิดและเปิดห้องน ้า หลงัเลิกเรียน 
1.3 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมสนามบาสเกตบอล ด้วยการปรับปรุงให้

แขง็แรงและปลอดภยัส าหรับนกัเรียนในการเล่นกีฬา และออกก าลงักาย ดงัน้ี 
1.3.1 ซ่อมพื้นปูนท่ีแตก โดยการฉาบปูนใหม่ 
1.3.2 ทาสีรองพื้น และสนามบาสเกตบอลใหม่ 

1.4 กิจกรรมปรับปรุงหอ้งอาหารครู ให้สะอาด สวยงาม ถูกสุขลกัษณะ มัน่คง
แขง็แรงและปลอดภยั ดงัน้ี 

1.4.1 ปรับปรุงเพดานฝ้าในห้องอาหาร 
1.4.2 ซ่อมผนงัท่ีแตกโดยการฉาบปูนใหม่ 
1.4.3 ทาสีหอ้งใหม่  

1.5 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทศัน์ภายในบริเวณโรงเรียน ให้มีสภาพแวดล้อมท่ี
สะอาด สวยงามและร่มร่ืน ดงัน้ี 

1.5.1 ปลูกไมด้อกและไมป้ระดบัภายในบริเวณโรงเรียน 
1.5.2 ปรับปรุงน ้าพุหนา้อาคาร 2 และหนา้หอ้งประชาสัมพนัธ์ 
1.5.3 จดัท่ีนัง่พกัผอ่น อ่านหนงัสือ ท าการบา้น ภายในบริเวณโรงเรียน 
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1.5.4 ทาสีอาคาร 3 และอาคาร 4 ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 
1.5.5 ปรับปรุงประตูเขา้และประตูออกโรงเรียน โดยใชร้ะบบควบคุม

การเปิดและปิด ประตแูบบอตัโนมติั 
1.5.6 ทาสีอาคารศาลาไทย 
1.5.7 ทาสีภายนอกอาคารประชาสัมพนัธ์ 
1.5.8 ปรับปรุงหอ้งเรียนวิทยาศาสตร์ (หอ้ง 415 และหอ้ง 417) 

(2) กิจกรรมพฒันาแหล่งเรียนรู้และอินเทอร์เน็ต 
โรงเรียนไดจ้ดัแหล่งเรียนรู้ให้มีระบบบริหารจดัการทรัพยากรสารสนเทศท่ี

ทนัสมยั สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างนิสัยรักการอ่าน
อยา่งย ัง่ยนื นกัเรียนสามารถเขา้ถึงสารสนเทศไดอ้ยา่งรวดเร็ว เอ้ือให้นกัเรียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง และ/หรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกบัเพื่อนๆ ดงัน้ี 

2.1 กิจกรรมปรับปรุงหอสมุดกาญจนาภิเษก 
2.1.1 ร้ือพื้นกระเบ้ืองเก่าออกและปูพื้นกระเบ้ืองใหม่ 
2.1.2 ปรับปรุงฝ้าเพดาน 
2.1.3 ตกแต่งภายในใหม่ (ซ่อมผนงัท่ีแตก ทาสีผนงั ทาสีฝ้าเพดาน) 
2.1.4 เปล่ียนชั้นวางหนงัสือใหม่ 
2.1.5 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อใหส้วา่งมากข้ึน 
2.1.6 ปรับปรุงท่ีนัง่อ่านหนงัสือโดยการทาสีใหม่ และซ้ือเกา้อ้ีมาเพิ่ม 
2.1.7 จดัซ้ือส่ือ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกบันักเรียน 

และมีจ านวนเพียงพอท่ีเอ้ือให้เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
2.1.8 จดักิจกรรมส่งเสริมและพฒันาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

และกิจกรรมส่งเสริมการสร้างนิสัยรักการอ่าน 
2.2 กิจกรรมพฒันาแหล่งเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2.2.1 พฒันาหอ้งแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีสภาพบรรยากาศ
ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน 

2.2.2 จดัซ้ือส่ือและอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
และ/หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกบัเพื่อนๆ 

2.2.3 จดัระบบการใหบ้ริการส่ือและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมกบั
นกัเรียน 
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2.3 กิจกรรมปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต โรงเรียนได้ปรับปรุงระบบ
เครือข่ายไร้สาย (WiFi) ของโรงเรียนให้สามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
นกัเรียนและคณะครูและประหยดัสูงสุด ดงัน้ี 

2.3.1 ปรับปรุงระบบอินเตอร์ภายในอาคารเรียน 
2.3.2 ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi) ใหส้ามารถใชไ้ดท้ัว่โรงเรียน 

(3) กิจกรรมติดตั้งกลอ้งวงจรปิดบริเวณจุดเส่ียง และท่ีลบัตา 
โรงเรียนไดด้ าเนินการเฝ้าระวงันกัเรียนไม่ให้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด 

และอบายมุข ดงัน้ี 
3.1 ติดตั้งกลอ้งวงจรปิดเพิ่ม จ านวน 64 จุด ซ่ึงเป็นจุดท่ีโรงเรียนคิดวา่น่าจะ

เป็นจุดเส่ียง ไดแ้ก่ ในหอสมุดกาญจนาภิเษก หนา้ห้องน ้ านกัเรียนชาย หน้าห้องน ้ านกัเรียนหญิง ประตู
เล็กหลงัโรงเรียน อาคาร 4 ทางข้ึนหอประชุมวาสุกรี ดา้นหลงั และถนนดา้นหนา้ประตูโรงเรียนและเปิด
จอกลอ้งวงจรปิดตลอดวนั เพื่อตรวจเช็คนกัเรียน ไดจ้ากหอ้งกลุ่มบริหารงานบุคคล 

3.2 กิจกรรมปรับปรุงระบบกระจายเสียง และล าโพงทุกจุดในบริเวณ
โรงเรียน โดยเฉพาะบริเวณจุดอบัและท่ีลบัตา โดยมีจุดศูนยก์ลางอยู่ท่ีห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล เช่น  
มีภาพนักเรียนชายเขา้ไปมัว่สุมในห้องสุขาชายเป็นเวลานานปรากฏบนหน้าจอกล้องวงจรปิด ครูท่ี
รับผิดชอบจะใชเ้คร่ืองเสียงพูดไปยงัล าโพงในห้องสุขาชาย ให้นกัเรียนกลุ่มน้ีกลบัเขา้ห้องเรียนทนัที
โดยด่วน โดยท่ีคุณครูไม่ต้องเดินไปท่ีห้องสุขาชายซ่ึงเป็นกิจกรรมการเฝ้าระว ังนักเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพมาก กิจกรรมหน่ึง 

2.3 ขั้นประเมินผล (Chek : C) 
2.3.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อนิเทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผล 
2.3.2 ประเมินผลการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปลายปีการศึกษา 2559 และปลายปีการศึกษา 2560 โดยใชรู้ปแบบ
การประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ดงัน้ี 

1) ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยัตามมาตรฐานโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุขของกระทรวงศึกษาธิการ ไดแ้ก่ 

(1) มาตรฐานดา้นการป้องกนั 
(2) มาตรฐานดา้นการคน้หา 
(3) มาตรฐานดา้นการรักษา 
(4) มาตรฐานดา้นการเฝ้าระวงั 
(5) มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการ 
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2) ผลส าเร็จของการด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ซ่ึงประกอบดว้ย กิจกรรมหลกั จ านวน 4 กิจกรรม ดงัน้ี 

(1) ผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
(2) ผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
(3) ผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์
(4) ผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ

การจดัการเรียนรู้ 
3) ผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ไดแ้ก่ 
(1) ผลท่ีปรากฏต่อนกัเรียน 
(2) ผลท่ีปรากฏต่อครู 
(3) ผลท่ีปรากฏต่อผูบ้ริหาร 
(4) ผลท่ีปรากฏต่อสถานศึกษา ผูป้กครองและชุมชน 

4) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั 

2.4 ข้ันปรับปรุงและพฒันา (Act : A)  
2.4.1 น าผลการด าเนินงานมาพฒันาต่อไป 
2.4.2 น าจุดเด่น จุดดอ้ย และขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันามาปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

ทั้งน้ีผูร้ายงานไดด้ าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียน
ชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 - 2560 ดงัแผนภูมิท่ี 10 
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แผนภูมิที ่10  แสดงขั้นตอนการด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 - 2560 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ขั้นวางแผน (Plan : P) 
1.1 ก าหนดนโยบาย “สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด

และอบายมุข” (ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรม
ท่ีไม่พึงประสงค)์ 
1.2 แต่งตั้ งคณะกรรมการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอด        

ยาเสพติดและอบายมุข 
1.3 วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของโรงเรียนเพื่อ

ก าหนดเป้าหมาย และจดัท า “โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข” 
1.4 พัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความ

ตระหนกั 

4. ขั้นปรับปรุงและพฒันา (Act : A)   
 4.1 น าผลการด าเนินงานมาพฒันาต่อไป 
 4.2 น าจุดเด่น จุดดอ้ย และขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา         

มาปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 
 

2. ขั้นด าเนินการ (Do : D) 
 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอด                 

ยาเสพติดและอบายมุข จ านวน 4 กิจกรรม 
2.1 กิจกรรมหอ้งเรียนสีขาว 

2.1.1 กิจกรรมกลยทุธ์หอ้งเรียนสีขาว 
2.1.2 กิจกรรมการจดัองคก์รภายในหอ้งเรียนสีขาว 

2.2 กิจกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
2.2.1 กิจกรรมรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
2.2.2 กิจกรรมคดักรองนกัเรียน 
2.2.3 กิจกรรมป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
2.2.4 กิจกรรมส่งเสริมและพฒันานกัเรียน 
2.2.5 กิจกรรมส่งต่อนกัเรียน 

2.3 กิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์
2.3.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
2.3.2 กิจกรรม ศิลปะ นาฏศิลป์ และดนตรี 
2.3.3 กิจกรรมสัปดาห์วนัพระสุนทรโวหาร (ภู่) ต่อตา้น  

ยาเสพติดและอบายมุข 
2.3.4 กิจกรรมกีฬาตา้นภยัยาเสพติดและอบายมุข 

2.4  กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
การจดัการเรียนรู้ 

2.4.1 กิจกรรมการจดัสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน 
2.4.2 กิจกรรมการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และอินเทอร์เน็ต 
2.4.3 กิจกรรมการติดตั้งกลอ้งวงจรปิดบริเวณจุดเส่ียง 

และท่ีลบัตา 
 
 
 
 

3. ขั้นประเมนิผล (Check : C) 
3.1 นิเทศ ก ากบัติดตามและประเมินผล 
3.2 การประเมินผลการด าเนินโครงการ 

3.2.1 การประเมินดา้นบริบทของโครงการ 
3.2.2 การประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ของโครงการ 
3.2.3 การประเมินดา้นกระบวนการของโครงการ 
3.2.4 การประเมินดา้นผลผลิตของโครงการ 

1) ผลการประเมินตนเอง ของโรงเรียนชิโนรส
วิทยาลัยตามมาตรฐานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด  
และอบายมุขของกระทรวงศึกษาธิการ 

(1) มาตรฐานดา้นการป้องกนั 
(2) มาตรฐานดา้นการคน้หา 
(3) มาตรฐานดา้นการรักษา 
(4) มาตรฐานดา้นการเฝ้าระวงั 
(5) มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการ 

2) ผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ 
(1) ผลส าเร็จของกิจกรรมหอ้งเรียนสีขาว 
(2) ผลส าเร็จของกิจกรรมพฒันาระบบการดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียน 
(3) ผลส าเร็จของกิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์
(4) ผลส าเร็จของกิจกรรมพฒันาบรรยากาศ       

และส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง

ท่ีมีต่อโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
4) ผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการ 

(1) ผลท่ีปรากฏต่อนกัเรียน 
(2) ผลท่ีปรากฏต่อครู 
(3) ผลท่ีปรากฏต่อผูบ้ริหาร 
(4) ผลท่ีปรากฏต่อสถานศึกษา ผูป้กครอง      

และชุมชน 
 
 
 



 
 

บทที ่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรส
วทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 - 2560 ผูร้ายงานขอเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการประเมิน  ดงัน้ี 

1. ตอนที ่1  สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน 
2. ตอนที ่2  ผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 - 2560 จ  านวน 4 ดา้น ดงัน้ี  
2.1 ผลการประเมินด้านบริบท ไดแ้ก่ วตัถุประสงคข์องโครงการ  
2.2 ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ ระยะเวลาการสนบัสนุน

ของฝ่ายบริหาร และความร่วมมือของผูป้กครองและชุมชน 
2.3 ผลการประเมินด้านกระบวนการ  ไดแ้ก่ การบริหารงาน และขั้นตอนการด าเนินงาน

ตามโครงการ  
2.4 ผลการประเมินด้านผลผลิต ไดแ้ก่ ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั

ตามมาตรฐานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของกระทรวงศึกษาธิการ ผลส าเร็จ
ของการด าเนินโครงการ ผลการประเมินความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อโครงการสถานศึกษา
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการ 
 

ตอนที ่ 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมนิ 
 ผูต้อบแบบประเมินดา้นบริบท ดา้นปัจจยัน าเขา้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิต ประกอบดว้ย 
ผูบ้ริหาร  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย    
ปีการศึกษา 2559 - 2560 ดงัตารางท่ี 17 - 24 
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ตารางที ่17  แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งของผูต้อบแบบประเมินโครงการสถานศึกษา 
                    สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559  
                    จ  าแนกเป็นรายดา้น 
 

ผู้ประเมิน ประชากร (คน) กลุ่มตัวอย่าง (คน) 

ด้านบริบท   
- ผูบ้ริหาร 4 4 
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 15 
ด้านปัจจัยน าเข้า   
- ผูบ้ริหาร 4 4 
- ครู 115 115 
ด้านกระบวนการ   
- ผูบ้ริหาร 4 4 
- ครู 115 115 
ด้านผลผลติ   
- ผูบ้ริหาร 4 4 
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 15 
- ครู 115 115 
- นกัเรียน 2,338 372 
- ผูป้กครองนกัเรียน 2,338 372 
- บุคลากรเครือข่าย 40 40 

 
 จากตารางท่ี 17 พบว่า ผูต้อบแบบประเมิน ปีการศึกษา 2559 มีดงัน้ี (1) ดา้นบริบทศึกษาจาก
ประชากร ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร จ านวน 4 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 15 คน 
(2) ด้านปัจจยัน าเขา้ศึกษาจากประชากร ประกอบด้วย ผูบ้ริหาร จ านวน 4 คน และครู จ านวน 115 คน         
(3) ดา้นกระบวนการศึกษาจากประชากร ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร จ านวน 4 คน และครู จ านวน 115 คน และ
(4) ดา้นผลผลิตศึกษาจากประชากร  ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร จ านวน 4 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จ านวน 15 คน ครู จ  านวน 115 คน บุคลากรเครือข่าย จ านวน 40 คน และศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง 
ประกอบดว้ย นกัเรียน จ านวน 372 คน และผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 372 คน  
 



136 

ตารางที ่18  แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งของผูต้อบแบบประเมินโครงการสถานศึกษา 
                    สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2560  
                    จ  าแนกเป็นรายดา้น 
 

ผู้ประเมิน ประชากร (คน) กลุ่มตัวอย่าง (คน) 

ด้านบริบท   
- ผูบ้ริหาร 4 4 
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 15 
ด้านปัจจัยน าเข้า   
- ผูบ้ริหาร 4 4 
- ครู 115 115 
ด้านกระบวนการ   
- ผูบ้ริหาร 4 4 
- ครู 115 115 
ด้านผลผลติ   
- ผูบ้ริหาร 4 4 
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 15 
- ครู 115 115 
- นกัเรียน 2,229 355 
- ผูป้กครองนกัเรียน 2,229 355 
- บุคลากรเครือข่าย 40 40 

 
 จากตารางท่ี 18 พบว่า ผูต้อบแบบประเมิน ปีการศึกษา 2560 มีดงัน้ี (1) ดา้นบริบทศึกษาจาก
ประชากร ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร จ านวน 4 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 15 คน 
(2) ด้านปัจจยัน าเขา้ศึกษาจากประชากร ประกอบด้วย ผูบ้ริหาร จ านวน 4 คน และครู จ านวน 115 คน         
(3) ดา้นกระบวนการศึกษาจากประชากร ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร จ านวน 4 คน และครู จ านวน 115 คน และ
(4) ดา้นผลผลิตศึกษาจากประชากร  ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร จ านวน 4 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จ านวน 15 คน ครู จ  านวน 115 คน บุคลากรเครือข่าย จ านวน 40 คน และศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง 
ประกอบดว้ย นกัเรียน จ านวน 355 คน และผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 355 คน  
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ตารางที ่19  แสดงสถานภาพของผูบ้ริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู  
                    ปีการศึกษา 2559 - 2560 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

ต าแหน่ง   
- ผูบ้ริหาร 4 2.99 
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 11.19 
- ครู 115 85.82 
เพศ   
- ชาย 58 43.28 
- หญิง 76 56.72 
อายุ   
- อายไุม่เกิน 30 ปี 45 33.58 
- อาย ุ31 - 35 ปี 29 21.64 
- อาย ุ36 - 40 ปี  6 4.48 
- อาย ุ41 - 45 ปี  7 5.23 
- อาย ุ46 - 50 ปี  13 9.70 
- อาย ุ50 ปีข้ึนไป 34 25.37 
ระดับการศึกษา   
- ปริญญาตรี 109 81.34 
- ปริญญาโท 24 17.91 
- สูงกวา่ปริญญาโท 1 0.75 

  

 จากตารางท่ี 19 พบว่า ผูต้อบแบบประเมิน ปีการศึกษา 2559 - 2560 ประกอบด้วย ผูบ้ริหาร 
จ านวน 4 คน (ร้อยละ 2.99) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 15 คน (ร้อยละ 11.19) 
และครูจ านวน 115 คน (ร้อยละ 85.82) โดยจ าแนกเป็นเพศชาย จ านวน 58 คน (ร้อยละ 43.28)  
และเพศหญิงจ านวน 76 คน (ร้อยละ 56.72) ผูต้อบแบบประเมินส่วนใหญ่อายุไม่เกิน 30 ปี (ร้อยละ 
33.58) รองลงมา ไดแ้ก่ อาย ุ50 ปี ข้ึนไป (ร้อยละ 25.37) อาย ุ31 - 35 ปี (ร้อยละ 21.64) อาย ุ46 - 50 ปี (ร้อยละ 
9.70) อายุ 41 - 45 ปี(ร้อยละ 5.23) และอายุ 36 - 40 ปี (ร้อยละ 4.48) ตามล าดบั ส าหรับระดบัการศึกษา
ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 81.34) รองลงมา ไดแ้ก่ วุฒิปริญญาโท (ร้อยละ 17.91) 
และวฒิุสูงกวา่ปริญญาโท (ร้อยละ 0.75) ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 20  แสดงสถานภาพของนกัเรียน ปีการศึกษา 2559 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
นักเรียน 372 100.00 
     เพศ   
          ชาย 153 41.13 
          หญิง 219 58.87 
     ระดับช้ัน   
          มธัยมศึกษาปีท่ี  1 68 18.28 
          มธัยมศึกษาปีท่ี  2 75 20.16 
          มธัยมศึกษาปีท่ี  3 75 20.16 
          มธัยมศึกษาปีท่ี  4 50 13.44 
          มธัยมศึกษาปีท่ี  5 52 13.98 
          มธัยมศึกษาปีท่ี  6 52 13.98 

 
 จากตารางท่ี 20 พบว่า นักเรียนโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2559 ท่ีตอบแบบ
ประเมิน จ านวน 372 คน เป็นเพศหญิง จ านวน 219 คน (ร้อยละ 58.87) และเพศชาย จ านวน 153 คน (ร้อยละ 
41.13) ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 และ 3 จ านวน 75 คนเท่ากัน (ร้อยละ 20.16)  
รองลงมา ไดแ้ก่ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 68 คน (ร้อยละ 18.28)ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
5 และ 6 เท่ากนั จ  านวน 52 คน (ร้อยละ 13.98) และระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 50 คน (ร้อยละ 
13.44) ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 21  แสดงสถานภาพของนกัเรียน ปีการศึกษา 2560 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
นักเรียน 355 100.00 
     เพศ   
          ชาย 147 41.41 
          หญิง 208 58.59 
     ระดับช้ัน   
          มธัยมศึกษาปีท่ี  1 73 20.56 
          มธัยมศึกษาปีท่ี  2 66 18.59 
          มธัยมศึกษาปีท่ี  3 67 18.87 
          มธัยมศึกษาปีท่ี  4 51 14.37 
          มธัยมศึกษาปีท่ี  5 50 14.09 
          มธัยมศึกษาปีท่ี  6 48 13.52 

 
 จากตารางท่ี 21 พบว่า นักเรียนโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2560 ท่ีตอบแบบ
ประเมิน จ านวน 355 คน เป็นเพศหญิง จ านวน 208 คน (ร้อยละ 58.59) และเพศชาย จ านวน 147 คน 
(ร้อยละ 41.41) ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 73 คน (ร้อยละ 20.56) รองลงมา 
ไดแ้ก่ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 67 คน  (ร้อยละ 18.87) ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 
66 คน (ร้อยละ 18.59) ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 51 คน (ร้อยละ 14.37) ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
จ านวน 50 คน (ร้อยละ 14.09) และระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 48 คน (ร้อยละ 13.52)  ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 22  แสดงสถานภาพของผูป้กครองนกัเรียน ปีการศึกษา 2559 

      สถานภาพ  จ านวน ร้อยละ 
ผู้ปกครองนักเรียน 372 100.00 
      เพศ   
          ชาย 120 32.26 
          หญิง 252 67.74 
       อายุ   
           อายไุม่เกิน  30  ปี - - 
           อาย ุ 31 - 35  ปี - - 
           อาย ุ 36 - 40  ปี 132 35.48 
           อาย ุ 41 - 45  ปี 119 31.99 
           อาย ุ 46 - 50  ปี 79 21.24 
           อาย ุ 50  ปีข้ึนไป 42 11.29 
      ระดับการศึกษาสูงสุด   
           ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 129 34.68 
           ปริญญาตรี 186 50.00 
           ปริญญาโท 54 14.51 
           ปริญญาเอก 3 0.81 

 
 จากตารางท่ี 22  พบวา่ ผูป้กครองนกัเรียน ปีการศึกษา 2559 ท่ีตอบแบบประเมิน จ านวน 372 คน 
เป็นเพศหญิง จ านวน 252 คน (ร้อยละ 67.74) และเพศชาย จ านวน 120 คน (ร้อยละ 32.26) โดยส่วนใหญ่มี
อาย ุ36 - 40 ปี จ  านวน 132 คน (ร้อยละ 35.48) รองลงมา ไดแ้ก่ อาย ุ41 - 45  ปี จ  านวน 119 คน (ร้อยละ 31.99)  
อายุ 46 - 50  ปี จ  านวน 79 คน (ร้อยละ 21.24) และอายุ 50 ปีข้ึนไป จ านวน 42 คน (ร้อยละ 11.29) 
ตามล าดบั และส่วนใหญ่มีวุฒิปริญญาตรี จ  านวน 186 คน (ร้อยละ 50.00) รองลงมาไดแ้ก่ ต ่ากว่า
ปริญญาตรี จ านวน 129 คน (ร้อยละ 34.68) ปริญญาโท จ านวน 54 คน (ร้อยละ 14.51) และปริญญาเอก 
จ านวน 3 คน (ร้อยละ 0.81) ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 23  แสดงสถานภาพของผูป้กครองนกัเรียน ปีการศึกษา 2560 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
ผู้ปกครองนักเรียน 355 100.00 
      เพศ   
          ชาย 138 38.87 
          หญิง 217 61.13 
       อายุ   
           อายไุม่เกิน  30  ปี - - 
           อาย ุ 31 - 35  ปี - - 
           อาย ุ 36 - 40  ปี 163 45.91 
           อาย ุ 41 - 45  ปี 146 41.13 
           อาย ุ 46 - 50  ปี 34 9.58 
           อาย ุ 50  ปีข้ึนไป 12 3.38 
      ระดับการศึกษาสูงสุด   
           ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 223 62.82 
           ปริญญาตรี 116 32.67 
           ปริญญาโท 16 4.51 
           ปริญญาเอก - - 

 
 จากตารางท่ี 23  พบว่า ผูป้กครองนกัเรียน ปีการศึกษา 2560 ท่ีตอบแบบประเมิน จ านวน 355  คน 
เป็นเพศหญิง จ านวน  217  คน (ร้อยละ 61.13)  และเพศชาย จ านวน 138 คน (ร้อยละ 38.87) โดยส่วนใหญ่มี
อายุ 36 - 40 ปี จ  านวน 163 คน  (ร้อยละ 45.91) รองลงมา ได้แก่ อายุ 41 - 45  ปี จ  านวน 146 คน (ร้อยละ 
41.13)  อายุ 46 - 50  ปี จ  านวน 34 คน (ร้อยละ 9.58) และอายุ 50 ปีข้ึนไป จ านวน 12 คน (ร้อยละ 3.38) 
ตามล าดบั และส่วนใหญ่มีวุฒิต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 223 คน (ร้อยละ 62.82) รองลงมา ไดแ้ก่ 
ปริญญาตรี จ านวน 116 คน (ร้อยละ 32.67) และปริญญาโท จ านวน 16 คน (ร้อยละ 4.51) ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 24  แสดงสถานภาพของบุคลากรเครือข่าย ปีการศึกษา 2559 - 2560 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
บุคลากรเครือข่าย 40 100.00 
      เพศ   
          ชาย 40 100.00 
          หญิง - - 
       อายุ   
           อายไุม่เกิน  30  ปี - - 
           อาย ุ 31 - 35  ปี - - 
           อาย ุ 36 - 40  ปี 10 25.00 
           อาย ุ 41 - 45  ปี 14 35.00 
           อาย ุ 46 - 50  ปี 9 22.50 
           อาย ุ 50  ปีข้ึนไป 7 17.50 
      ระดับการศึกษาสูงสุด   
           ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 15 37.50 
           ปริญญาตรี 20 50.00 
           ปริญญาโท 5 12.50 
           ปริญญาเอก - - 

 
 จากตารางท่ี 24 พบวา่ บุคลากรเครือข่ายท่ีตอบแบบประเมิน จ านวน 40  คน โดยเป็นเพศชาย
ทั้งหมด (ร้อยละ 100.00)  ส่วนใหญ่ มีอายุ 41 - 45 ปี จ  านวน 14 คน (ร้อยละ 35.00) รองลงมา ไดแ้ก่ อาย ุ
36 - 40 ปี จ  านวน 10 คน (ร้อยละ 25.00)  อายุ 46 - 50  ปี จ  านวน 9 คน (ร้อยละ 22.50) และอายุ  50  ปีข้ึนไป 
จ านวน 7 คน (ร้อยละ 17.50) ตามล าดบั และส่วนใหญ่มีวุฒิปริญญาตรี จ  านวน 20 คน (ร้อยละ 50.00) 
รองลงมาไดแ้ก่ ต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 15 คน (ร้อยละ 37.50) และปริญญาโท จ านวน 5 คน (ร้อยละ 
12.50)  ตามล าดบั 
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ตอนที ่ 2 ผลการประเมนิโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
                 โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 - 2560 
                   ผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียน
ชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 - 2560 มีดงัน้ี 
 2.1 ผลการประเมินด้านบริบท 
  ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการเก่ียวกบัวตัถุประสงค์ของโครงการนั้น  
เป็นผลท่ีได้จากการสนทนากลุ่มย่อยและการตอบแบบประเมินของผูบ้ริหาร และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเก่ียวกบัความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคข์องโครงการ ดงัตารางท่ี 25 - 27 
  2.1.1 ปีการศึกษา 2559 ผูต้อบแบบประเมิน ศึกษาจากประชากร ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร 
จ านวน 4 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 15 คน ซ่ึงมีผลการประเมินดา้นบริบท
ของโครงการเก่ียวกบัความสอดคลอ้งของวตัถุประสงค ์โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ดงัตารางท่ี 25 
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ตารางที ่25  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเก่ียวกบัความสอดคลอ้ง 
                        ของวตัถุประสงคข์องโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 

ความสอดคล้องของวตัถุประสงค์ของโครงการ 
ผู้บริหาร 
(n = 4) 

คณะกรรมการสถานศึกษา             
ขั้นพืน้ฐาน (n = 15) 

ภาพรวม 
(n = 19) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
1. วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล 4.50 0.58 มาก 4.55 0.52 มากท่ีสุด 4.54 0.51 มากท่ีสุด 7 
2. วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

4.50 0.58 มาก 4.87 0.35 มากท่ีสุด 4.79 0.42 มากท่ีสุด 1 

3. วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบันโยบายของโรงเรียน 
    ชิโนรสวทิยาลยั 

4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.53 0.52 มากท่ีสุด 4.58 0.51 มากท่ีสุด 5 

4. วตัถุประสงคข์องโครงการมีความชดัเจน 4.00 0.00 มาก 4.80 0.41 มากท่ีสุด 4.63 0.50 มากท่ีสุด 4 
5. วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545  และ (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 

4.50 0.58 มาก 4.73 0.46 มากท่ีสุด 4.68 0.48 มากท่ีสุด 2 

6. วตัถุประสงคข์องโครงการมีความเป็นเหตุเป็นผล 4.25 0.50 มาก 4.59 0.63 มากท่ีสุด 4.52 0.61 มากท่ีสุด 9 
7. วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้กครอง 
    และชุมชน 

4.25 0.50 มาก 4.60 0.51 มากท่ีสุด 4.53 0.51 มากท่ีสุด 8 

8. วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหานกัเรียน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.47 0.52 มาก 4.57 0.51 มากท่ีสุด 6 
  144 

 



145 

ตารางที ่25  (ต่อ) 
 

ความสอดคล้องของวตัถุประสงค์ของโครงการ 
ผู้บริหาร 
(n = 4) 

คณะกรรมการสถานศึกษา             
ขั้นพืน้ฐาน (n = 15) 

ภาพรวม 
(n = 19) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
9. วตัถุประสงคข์องโครงการสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.47 0.74 มาก 4.51 0.70 มากท่ีสุด 10 
10. วตัถุประสงคข์องโครงการสามารถด าเนินการใหบ้รรลุผลส าเร็จได ้ 4.50 0.58 มาก 4.73 0.46 มากท่ีสุด 4.67 0.48 มากท่ีสุด 3 

เฉลีย่รวม 4.50 0.43 มาก 4.63 0.51 มากทีสุ่ด 4.61 0.52 มากทีสุ่ด - 
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 จากตารางท่ี 25 พบวา่ ผลการประเมินดา้นบริบทของโครงการเก่ียวกบัความสอดคลอ้ง
ของวตัถุประสงค์ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรส
วทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.61, S.D.= 0.52) เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบวา่ ผูบ้ริหาร
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากและมากท่ีสุด (X = 4.50 - 4.63, 
S.D.= 0.43 - 0.51) ดงัน้ี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (X = 4.63, S.D.= 0.51)  รองลงมา 
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร (X = 4.50, S.D.= 0.43) ตามล าดบั 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกรายการ (X = 4.51 - 4.79, S.D.= 0.42 - 0.70) ดงัน้ี วตัถุประสงค์
ของโครงการสอดคล้องกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ( X = 4.79, S.D.= 0.42) รองลงมา 
ไดแ้ก่  วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545  และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 (X = 4.68, S.D.= 0.48)  วตัถุประสงคข์อง
โครงการสามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จได้ ( X = 4.67, S.D.= 0.48)   วตัถุประสงค์ของ
โครงการมีความชดัเจน ( X = 4.63, S.D.= 0.50) วตัถุประสงค์ของโครงการสอดคลอ้งกบันโยบาย
ของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ( X = 4.58, S.D.= 0.51) วตัถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับ
สภาพปัญหานกัเรียน (X = 4.57, S.D.= 0.51) วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบันโยบายของ
รัฐบาล ( X = 4.54, S.D.= 0.51) วตัถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการของ
ผูป้กครองและชุมชน ( X = 4.53, S.D.= 0.51) วตัถุประสงค์ของโครงการมีความเป็นเหตุเป็นผล 
( X = 4.52, S.D.= 0.61) และวตัถุประสงค์ของโครงการสามารถน าไปปฏิบติัได้จริง ( X = 4.51, 
S.D.= 0.70) ตามล าดบั     
  2.1.2 ปีการศึกษา 2560 ผู ้ตอบแบบประเมิน ศึกษาจากประชากร ประกอบด้วย 
ผูบ้ริหาร จ านวน 4 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 15 คน ซ่ึงมีผลการประเมิน
ด้านบริบทของโครงการเก่ียวกบัความสอดคล้องของวตัถุประสงค์ โครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ดงัตารางท่ี 26 
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ตารางที ่26  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเก่ียวกบัความสอดคลอ้ง 
                        ของวตัถุประสงคข์องโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2560 

ความสอดคล้องของวตัถุประสงค์ของโครงการ 
ผู้บริหาร 
(n = 4) 

คณะกรรมการสถานศึกษา             
ขั้นพืน้ฐาน (n = 15) 

ภาพรวม 
(n = 19) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
1. วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล 4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.89 0.35 มากท่ีสุด 4.86 0.37 มากท่ีสุด 4 
2. วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.88 0.35 มากท่ีสุด 4.85 0.37 มากท่ีสุด 5 

3. วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบันโยบายของโรงเรียน 
    ชิโนรสวทิยาลยั 

4.50 0.58 มาก 4.93 0.26 มากท่ีสุด 4.84 0.50 มากท่ีสุด 6 

4. วตัถุประสงคข์องโครงการมีความชดัเจน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.93 0.26 มากท่ีสุด 4.95 0.23 มากท่ีสุด 1 
5. วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545  และ (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 

4.50 0.58 มาก 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.89 0.46 มากท่ีสุด 2 

6. วตัถุประสงคข์องโครงการมีความเป็นเหตุเป็นผล 4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.87 0.35 มากท่ีสุด 4.83 0.37 มากท่ีสุด 7 
7. วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้กครอง 
    และชุมชน 

4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.60 0.63 มากท่ีสุด 4.63 0.60 มากท่ีสุด 10 

8. วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหานกัเรียน 4.50 0.50 มาก 4.73 0.46 มากท่ีสุด 4.68 0.58 มากท่ีสุด 9 
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ตารางที ่26  (ต่อ) 
 

ความสอดคล้องของวตัถุประสงค์ของโครงการ 
ผู้บริหาร 
(n = 4) 

คณะกรรมการสถานศึกษา             
ขั้นพืน้ฐาน (n = 15) 

ภาพรวม 
(n = 19) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
9. วตัถุประสงคข์องโครงการสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.93 0.26 มากท่ีสุด 4.88 0.32 มากท่ีสุด 3 
10. วตัถุประสงคข์องโครงการสามารถด าเนินการใหบ้รรลุผลส าเร็จได ้ 4.50 0.58 มาก 4.90 0.26 มากท่ีสุด 4.82 0.50 มากท่ีสุด 8 

เฉลีย่รวม 4.68 0.47 มากทีสุ่ด 4.87 0.32 มากทีสุ่ด 4.82 0.43 มากทีสุ่ด - 
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 จากตารางท่ี 26 พบวา่ ผลการประเมินดา้นบริบทของโครงการเก่ียวกบัความสอดคลอ้ง
ของวตัถุประสงค์ของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรส
วทิยาลยั ปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.82, S.D.= 0.43) เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบวา่ ผูบ้ริหาร
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.68 - 4.87, 
S.D.= 0.32 - 0.47) ดงัน้ี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (X = 4.87, S.D.= 0.32) รองลงมา 
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร (X = 4.68, S.D.= 0.47) ตามล าดบั 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกรายการ (X = 4.63 - 4.95, S.D.= 0.23 - 0.60) ดงัน้ี วตัถุประสงค์
ของโครงการมีความชัดเจน ( X = 4.95, S.D.= 0.23) รองลงมา ได้แก่  วตัถุประสงค์ของโครงการ
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545  
และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 (X = 4.89, S.D.= 0.46) วตัถุประสงคข์องโครงการสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 
(X = 4.88, S.D.= 0.32) วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล (X = 4.86, S.D.= 0.37) 
วตัถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (X = 4.85, S.D.= 0.37) 
วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบันโยบายของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั (X = 4.84, S.D.= 0.50) 
วตัถุประสงค์ของโครงการมีความเป็นเหตุเป็นผล (X = 4.83, S.D.= 0.37) วตัถุประสงค์ของโครงการ
สามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จได ้(X = 4.82, S.D.= 0.50) วตัถุประสงค์ของโครงการสอดคลอ้ง
กบัสภาพปัญหานักเรียน (X = 4.68, S.D.= 0.58) และวตัถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความ
ตอ้งการของผูป้กครองและชุมชน (X = 4.63, S.D.= 0.60) ตามล าดบั     
  2.1.3 ปีการศึกษา 2559 - 2560 ดงัตารางท่ี 27 
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ตารางที ่27  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร 
 และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเก่ียวกบัความสอดคลอ้งของวตัถุประสงค ์
 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 
 โดยภาพรวม ระหวา่งปีการศึกษา 2559 - 2560 
 

ความสอดคล้องของวตัถุประสงค์ของโครงการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

ค่า t 
X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ 

1. วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบั
นโยบายของรัฐบาล 

4.54 0.51 มากท่ีสุด 4.86 0.37 มากท่ีสุด 2.36* 

2. วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบั
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

4.79 0.42 มากท่ีสุด 4.85 0.37 มากท่ีสุด 0.37 

3. วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบั
นโยบายของโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 

4.58 0.51 มากท่ีสุด 4.84 0.50 มากท่ีสุด 1.56 

4. วตัถุประสงคข์องโครงการมีความชดัเจน 4.63 0.50 มากท่ีสุด 4.95 0.23 มากท่ีสุด 2.88* 
5. วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบั
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.
2545  และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 

4.68 0.48 มากท่ีสุด 4.89 0.46 มากท่ีสุด 1.71 

6. วตัถุประสงคข์องโครงการมีความเป็นเหตุ
เป็นผล 

4.52 0.61 มากท่ีสุด 4.83 0.37 มากท่ีสุด 2.05 

7. วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูป้กครองและชุมชน 

4.53 0.51 มากท่ีสุด 4.63 0.60 มากท่ีสุด 0.81 

8. วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบั
สภาพปัญหานกัเรียน 

4.57 0.51 มากท่ีสุด 4.68 0.58 มากท่ีสุด 0.62 

9. วตัถุประสงคข์องโครงการสามารถน าไป
ปฏิบติัไดจ้ริง 

4.51 0.70 มากท่ีสุด 4.88 0.32 มากท่ีสุด 2.11* 

10. วตัถุประสงคข์องโครงการสามารถ   
      ด าเนินการใหบ้รรลุผลส าเร็จได ้

4.67 0.48 มากท่ีสุด 4.82 0.50 มากท่ีสุด 1.37 

เฉลีย่รวม 4.61 0.52 มากทีสุ่ด 4.82 0.43 มากทีสุ่ด 3.33* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 27 พบวา่ ผลการประเมินดา้นบริบทของโครงการเก่ียวกบัความสอดคลอ้ง
ของวตัถุประสงคโ์ครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั
ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมปีการศึกษา 
2559 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.61, S.D.= 0.52) และปีการศึกษา 2560 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.82, 
S.D.= 0.43) ซ่ึงค่าเฉล่ียปีการศึกษา 2560 สูงกวา่ปีการศึกษา 2559 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ความคิดเห็นต่อวตัถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกบันโยบายของรัฐบาล วตัถุประสงค์ของ
โครงการมีความชัดเจน และวตัถุประสงค์ของโครงการสามารถน าไปปฏิบติัได้จริงระหว่างปี
การศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 แตกต่างกัน โดยมีค่าเฉล่ียปีการศึกษา 2560 สูงกว่าปี
การศึกษา 2559 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 2.2 ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า 
    ผลการประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ของโครงการเก่ียวกบับุคลากร งบประมาณ ระยะเวลา 
การสนับสนุนของฝ่ายบริหารและความร่วมมือของผูป้กครอง และชุมชน จากการตอบแบบประเมิน 
ของผูบ้ริหาร และครู ดงัตารางท่ี 28 - 30  
  2.2.1 ปีการศึกษา 2559 ผู ้ตอบแบบประเมิน ศึกษาจากประชากร ประกอบด้วย 
ผูบ้ริหาร จ านวน 4 คน และครู จ านวน 115 คน ซ่ึงมีผลการประเมินด้านปัจจยัน าเข้าของโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ดงัตารางท่ี 28 
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ตารางที ่28  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูเก่ียวกบัความเหมาะสมของปัจจยัน าเขา้ของโครงการสถานศึกษาสีขาว 
                    ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 
 

ความเหมาะสมหรือความเพียงพอของปัจจัยน าเข้า 
ในการด าเนินกจิกรรมตามโครงการ 

ผู้บริหาร  (n = 4) ครู (n = 115) ภาพรวม (n = 119) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 

กจิกรรมห้องเรียนสีขาว 
1. ความเพียงพอของบุคลากรท่ีด าเนินงาน 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากท่ีสุด 

 
4.55 

 
0.58 

 
มากท่ีสุด 

 
4.57 

 
0.58 

 
มากท่ีสุด 

 
1 

2. ความรู้ความสามารถของบุคลากรท่ีด าเนินงาน 4.25 0.96 มาก 4.50 0.58 มาก 4.49 0.59 มาก 4 
3. ความรับผดิชอบของบุคลากรท่ีด าเนินงาน 4.50 0.58 มาก 4.42 0.50 มาก 4.42 0.50 มาก 7 
4. ความเพียงพอดา้นงบประมาณและมีความเหมาะสมต่อการด าเนินงาน 4.25 0.50 มาก 4.55 0.50 มากท่ีสุด 4.54 0.50 มากท่ีสุด 3 
5. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินงาน 4.25 0.50 มาก 4.45 0.50 มาก 4.45 0.50 มาก 6 
6. การสนบัสนุนของฝ่ายบริหารของโรงเรียน 4.50 0.58 มาก 4.47 0.50 มาก 4.47 0.50 มาก 5 
7. ความร่วมมือของผูป้กครองและชุมชน 4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.56 0.50 มากท่ีสุด 4.56 0.50 มากท่ีสุด 2 

รวม 4.50 0.52 มาก 4.50 0.52 มาก 4.50 0.52 มาก - 

กจิกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
1. ความเพียงพอของบุคลากรท่ีด าเนินงาน 

 
4.25 

 
0.50 

 
มาก 

 
4.61 

 
0.49 

 
มากท่ีสุด 

 
4.61 

 
0.49 

 
มากท่ีสุด 

 
1 

2. ความรู้ความสามารถของบุคลากรท่ีด าเนินงาน 4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.51 0.50 มากท่ีสุด 4.52 0.50 มากท่ีสุด 5 
3. ความรับผดิชอบของบุคลากรท่ีด าเนินงาน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.58 0.50 มากท่ีสุด 4.60 0.49 มากท่ีสุด 2 
4. ความเพียงพอดา้นงบประมาณและมีความเหมาะสมต่อการด าเนินงาน 4.50 0.58 มาก 4.60 0.49 มากท่ีสุด 4.59 0.49 มากท่ีสุด 3 
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ตารางที ่28  (ต่อ) 
 

ความเหมาะสมหรือความเพียงพอของปัจจัยน าเข้า 
ในการด าเนินกจิกรรมตามโครงการ 

ผู้บริหาร  (n = 4) ครู (n = 115) ภาพรวม (n = 119) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
5. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินงาน 4.25 0.50 มาก 4.30 0.46 มาก 4.30 0.46 มาก 7 
6. การสนบัสนุนของฝ่ายบริหารของโรงเรียน 4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.50 0.50 มาก 4.51 0.50 มากท่ีสุด 6 
7. ความร่วมมือของผูป้กครองและชุมชน 4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.57 0.50 มากท่ีสุด 4.58 0.50 มากท่ีสุด 4 

รวม 4.61 0.44 มากทีสุ่ด 4.52 0.49 มากทีสุ่ด 4.53 0.49 มากทีสุ่ด - 

กจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
1. ความเพียงพอของบุคลากรท่ีด าเนินงาน 

 
4.50 

 
0.58 

 
มาก 

 
4.45 

 
0.50 

 
มาก 

 
4.45 

 
0.50 

 
มาก 

 
4 

2. ความรู้ความสามารถของบุคลากรท่ีด าเนินงาน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.36 0.66 มาก 4.38 0.66 มาก 5 
3. ความรับผดิชอบของบุคลากรท่ีด าเนินงาน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.50 0.52 มาก 4.52 0.52 มากท่ีสุด 1 
4. ความเพียงพอดา้นงบประมาณและมีความเหมาะสมต่อการด าเนินงาน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.44 0.66 มาก 4.46 0.66 มาก 3 
5. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินงาน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.49 0.60 มาก 4.51 0.59 มากท่ีสุด 2 
6. การสนบัสนุนของฝ่ายบริหารของโรงเรียน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.30 0.79 มาก 4.32 0.79 มาก 6 
7. ความร่วมมือของผูป้กครองและชุมชน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.29 0.79 มาก 4.31 0.79 มาก 7 

รวม 4.93 0.08 มากทีสุ่ด 4.40 0.65 มาก 4.42 0.65 มาก - 
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ตารางที ่28  (ต่อ) 
 

ความเหมาะสมหรือความเพียงพอของปัจจัยน าเข้า 
ในการด าเนินกจิกรรมตามโครงการ 

ผู้บริหาร  (n = 4) ครู (n = 115) ภาพรวม (n = 119) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 

กจิกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ 
1. ความเพียงพอของบุคลากรท่ีด าเนินงาน 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากท่ีสุด 

 
4.45 

 
0.73 

 
มาก 

 
4.47 

 
0.72 

 
มาก 

 
3 

2. ความรู้ความสามารถของบุคลากรท่ีด าเนินงาน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.36 0.81 มาก 4.38 0.80 มาก 6 
3. ความรับผดิชอบของบุคลากรท่ีด าเนินงาน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.53 0.72 มากท่ีสุด 4.55 0.71 มากท่ีสุด 2 
4. ความเพียงพอดา้นงบประมาณและมีความเหมาะสมต่อการด าเนินงาน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.56 0.69 มากท่ีสุด 4.57 0.68 มากท่ีสุด 1 
5. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินงาน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.34 0.83 มาก 4.36 0.82 มาก 7 
6. การสนบัสนุนของฝ่ายบริหารของโรงเรียน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.44 0.83 มาก 4.46 0.82 มาก 4 
7. ความร่วมมือของผูป้กครองและชุมชน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.43 0.82 มาก 4.45 0.81 มาก 5 

รวม 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 4.44 0.78 มาก 4.46 0.77 มาก - 

เฉลีย่รวม 4.76 0.26 มากทีสุ่ด 4.47 0.61 มาก 4.48 0.60 มาก - 
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 จากตารางท่ี 28 พบว่า ผลการประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ของโครงการเก่ียวกบับุคลากร 
งบประมาณ ระยะเวลา การสนบัสนุนของฝ่ายบริหาร และความร่วมมือของผูป้กครองและชุมชน
ของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ตามความ
คิดเห็นของผูบ้ริหารและครู ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.48, S.D.= 0.60) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากและมากท่ีสุด (X = 4.47 - 4.76, 
S.D.= 0.26 - 0.61) ดงัน้ี ผูบ้ริหาร (X = 4.76, S.D.= 0.26) รองลงมา ไดแ้ก่ ครู (X = 4.47, S.D.= 0.61) 
ตามล าดบั  

เม่ือพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากและมากท่ีสุด (X = 4.42 – 4.53, S.D.= 0.49 – 0.77) ดงัน้ี    

1. กิจกรรมห้องเรียนสีขาว พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (X = 4.50, S.D.= 0.52) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็น
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จ านวน 3 รายการ ดงัน้ี ความเพียงพอของบุคลากรท่ีด าเนินงาน (X = 4.57, S.D.= 0.58) 
รองลงมา ไดแ้ก่ ความร่วมมือของผูป้กครองและชุมชน (X = 4.56, S.D.= 0.50) และความเพียงพอ
ดา้นงบประมาณและมีความเหมาะสมต่อการด าเนินงาน (X = 4.54, S.D.= 0.50) ตามล าดบั ผูบ้ริหาร
และครูมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก จ านวน 4 รายการ ดงัน้ี ความรู้ความสามารถของบุคลากรท่ี
ด าเนินงาน  ( X = 4.49, S.D.= 0.59) รองลงมา ไดแ้ก่ การสนบัสนุนของฝ่ายบริหารของโรงเรียน 
( X = 4.47, S.D.= 0.50) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินงาน ( X = 4.45, S.D.= 0.50) 
และความรับผดิชอบของบุคลากรท่ีด าเนินงาน (X = 4.42, S.D.= 0.50) ตามล าดบั  

2. กิจกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความ
คิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.53, S.D.= 0.49) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด จ านวน 6 รายการ ดงัน้ี ความเพียงพอ
ของบุคลากรท่ีด าเนินงาน (X = 4.61, S.D.= 0.49) รองลงมา ไดแ้ก่ ความรับผิดชอบของบุคลากรท่ี
ด าเนินงาน (X = 4.60, S.D.= 0.49) ความเพียงพอดา้นงบประมาณและมีความเหมาะสมต่อการด าเนินงาน 
( X = 4.59, S.D.= 0.49) ความร่วมมือของผูป้กครองและชุมชน ( X = 4.58, S.D.= 0.50)ความรู้
ความสามารถของบุคลากรท่ีด าเนินงาน (X = 4.52, S.D.= 0.50) และการสนบัสนุนของฝ่ายบริหาร
ของโรงเรียน (X = 4.51, S.D.= 0.50) ตามล าดบั ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก จ านวน 
1 รายการ คือ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินงาน (X = 4.30, S.D.= 0.46) ตามล าดบั 

3. กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.42, S.D.= 0.65) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด จ านวน 2 รายการ ดงัน้ี ความรับผิดชอบของบุคลากรท่ีด าเนินงาน 
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(X = 4.52, S.D.= 0.52) รองลงมา ไดแ้ก่ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินงาน (X = 4.51, 
S.D.= 0.59) ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก จ านวน 5 รายการ ไดแ้ก่ ความเพียงพอ
ดา้นงบประมาณและมีความเหมาะสมต่อการด าเนินงาน ( X = 4.46, S.D.= 0.66) รองลงมา ไดแ้ก่ 
ความเพียงพอของบุคลากรท่ีด าเนินงาน (X = 4.45, S.D.= 0.50) ความรู้ความสามารถของบุคลากรท่ี
ด าเนินงาน  (X = 4.38, S.D.= 0.66) การสนบัสนุนของฝ่ายบริหารของโรงเรียน (X = 4.32, S.D.= 0.79) 
และความร่วมมือของผูป้กครองและชุมชน (X = 4.31, S.D.= 0.79) ตามล าดบั  

4. กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ พบว่า ผูบ้ริหาร
และครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.46, S.D.= 0.77) และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จ านวน 2 รายการ ดงัน้ี ความเพียงพอ
ดา้นงบประมาณและมีความเหมาะสมต่อการด าเนินงาน ( X = 4.57, S.D.= 0.68) รองลงมา ไดแ้ก่ 
ความรับผดิชอบของบุคลากรท่ีด าเนินงาน (X = 4.55, S.D.= 0.71) ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมาก จ านวน 5 รายการ ไดแ้ก่ ความเพียงพอของบุคลากรท่ีด าเนินงาน (X = 4.47, S.D.= 0.72) 
รองลงมา ไดแ้ก่ การสนบัสนุนของฝ่ายบริหารของโรงเรียน ( X = 4.46, S.D.= 0.82) ความร่วมมือ
ของผูป้กครองและชุมชน ( X = 4.45, S.D.= 0.81) ความรู้ความสามารถของบุคลากรท่ีด าเนินงาน  
(X = 4.38, S.D.= 0.80) และความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินงาน (X = 4.36, S.D.= 0.82) 
ตามล าดบั  
  2.2.2 ปีการศึกษา 2560 ผู ้ตอบแบบประเมิน ศึกษาจากประชากร ประกอบด้วย 
ผูบ้ริหาร จ านวน 4 คน และครู จ านวน 115 คน ซ่ึงมีผลการประเมินด้านปัจจยัน าเข้าของโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ดงัตารางท่ี 29 
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ตารางที ่29  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูเก่ียวกบัความเหมาะสมของปัจจยัน าเขา้ของโครงการสถานศึกษาสีขาว 
                    ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2560 
 

ความเหมาะสมหรือความเพียงพอของปัจจัยน าเข้า 
ในการด าเนินกจิกรรมตามโครงการ 

ผู้บริหาร  (n = 4) ครู (n = 115) ภาพรวม (n = 119) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 

กจิกรรมห้องเรียนสีขาว 
1. ความเพียงพอของบุคลากรท่ีด าเนินงาน 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากท่ีสุด 

 
4.64 

 
0.58 

 
มากท่ีสุด 

 
4.65 

 
0.58 

 
มากท่ีสุด 

 
5 

2. ความรู้ความสามารถของบุคลากรท่ีด าเนินงาน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.61 0.66 มากท่ีสุด 4.62 0.65 มากท่ีสุด 7 
3. ความรับผดิชอบของบุคลากรท่ีด าเนินงาน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.63 0.63 มากท่ีสุด 4.64 0.62 มากท่ีสุด 6 
4. ความเพียงพอดา้นงบประมาณและมีความเหมาะสมต่อการด าเนินงาน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.74 0.55 มากท่ีสุด 4.76 0.54 มากท่ีสุด 3 
5. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินงาน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.85 0.44 มากท่ีสุด 4.86 0.44 มากท่ีสุด 2 
6. การสนบัสนุนของฝ่ายบริหารของโรงเรียน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.86 0.42 มากท่ีสุด 4.87 0.41 มากท่ีสุด 1 
7. ความร่วมมือของผูป้กครองและชุมชน 4.50 0.58 มาก 4.76 0.54 มากท่ีสุด 4.75 0.54 มากท่ีสุด 4 

รวม 4.93 0.08 มากทีสุ่ด 4.73 0.55 มากทีสุ่ด 4.73 0.54 มากทีสุ่ด - 

กจิกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
1. ความเพียงพอของบุคลากรท่ีด าเนินงาน 

 
4.25 

 
0.96 

 
มาก 

 
4.66 

 
0.62 

 
มากท่ีสุด 

 
4.64 

 
0.63 

 
มากท่ีสุด 

 
7 

2. ความรู้ความสามารถของบุคลากรท่ีด าเนินงาน 4.50 0.58 มาก 4.70 0.61 มากท่ีสุด 4.69 0.61 มากท่ีสุด 3 
3. ความรับผดิชอบของบุคลากรท่ีด าเนินงาน 4.50 0.58 มาก 4.67 0.63 มากท่ีสุด 4.66 0.63 มากท่ีสุด 5 
4. ความเพียงพอดา้นงบประมาณและมีความเหมาะสมต่อการด าเนินงาน 4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.74 0.53 มากท่ีสุด 4.74 0.53 มากท่ีสุด 2 
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ตารางที ่ 29  (ต่อ) 
 

ความเหมาะสมหรือความเพียงพอของปัจจัยน าเข้า 
ในการด าเนินกจิกรรมตามโครงการ 

ผู้บริหาร  (n = 4) ครู (n = 115) ภาพรวม (n = 119) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
5. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินงาน 4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.79 0.45 มากท่ีสุด 4.79 0.45 มากท่ีสุด 1 
6. การสนบัสนุนของฝ่ายบริหารของโรงเรียน 4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.64 0.50 มากท่ีสุด 4.65 0.50 มากท่ีสุด 6 
7. ความร่วมมือของผูป้กครองและชุมชน 4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.68 0.47 มากท่ีสุด 4.68 0.47 มากท่ีสุด 4 

รวม 4.61 0.59 มากทีสุ่ด 4.70 0.54 มากทีสุ่ด 4.69 0.54 มากทีสุ่ด - 

กจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
1. ความเพียงพอของบุคลากรท่ีด าเนินงาน 

 
4.50 

 
0.58 

 
มาก 

 
4.72 

 
0.45 

 
มากท่ีสุด 

 
4.71 

 
0.46 

 
มากท่ีสุด 

 
1 

2. ความรู้ความสามารถของบุคลากรท่ีด าเนินงาน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.68 0.47 มากท่ีสุด 4.69 0.47 มากท่ีสุด 3 
3. ความรับผดิชอบของบุคลากรท่ีด าเนินงาน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.69 0.48 มากท่ีสุด 4.70 0.48 มากท่ีสุด 2 
4. ความเพียงพอดา้นงบประมาณและมีความเหมาะสมต่อการด าเนินงาน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.64 0.61 มากท่ีสุด 4.65 0.60 มากท่ีสุด 6 
5. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินงาน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.62 0.59 มากท่ีสุด 4.63 0.58 มากท่ีสุด 7 
6. การสนบัสนุนของฝ่ายบริหารของโรงเรียน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.67 0.61 มากท่ีสุด 4.68 0.60 มากท่ีสุด 4 
7. ความร่วมมือของผูป้กครองและชุมชน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.66 0.63 มากท่ีสุด 4.67 0.63 มากท่ีสุด 5 

รวม 4.93 0.08 มากทีสุ่ด 4.67 0.55 มากทีสุ่ด 4.68 0.54 มากทีสุ่ด - 
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ตารางที ่29  (ต่อ) 
 

ความเหมาะสมหรือความเพียงพอของปัจจัยน าเข้า 
ในการด าเนินกจิกรรมตามโครงการ 

ผู้บริหาร  (n = 4) ครู (n = 115) ภาพรวม (n = 119) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 

กจิกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ 
1. ความเพียงพอของบุคลากรท่ีด าเนินงาน 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากท่ีสุด 

 
4.60 

 
0.67 

 
มากท่ีสุด 

 
4.61 

 
0.67 

 
มากท่ีสุด 

 
7 

2. ความรู้ความสามารถของบุคลากรท่ีด าเนินงาน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.61 0.72 มากท่ีสุด 4.62 0.71 มากท่ีสุด 6 
3. ความรับผดิชอบของบุคลากรท่ีด าเนินงาน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.63 0.67 มากท่ีสุด 4.65 0.66 มากท่ีสุด 4 
4. ความเพียงพอดา้นงบประมาณและมีความเหมาะสมต่อการด าเนินงาน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.68 0.61 มากท่ีสุด 4.69 0.61 มากท่ีสุด 3 
5. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินงาน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.62 0.72 มากท่ีสุด 4.63 0.71 มากท่ีสุด 5 
6. การสนบัสนุนของฝ่ายบริหารของโรงเรียน 4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.88 0.33 มากท่ีสุด 4.87 0.33 มากท่ีสุด 1 
7. ความร่วมมือของผูป้กครองและชุมชน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.80 0.48 มากท่ีสุด 4.81 0.47 มากท่ีสุด 2 

รวม 4.96 0.07 มากทีสุ่ด 4.69 0.60 มากทีสุ่ด 4.70 0.59 มากทีสุ่ด - 

เฉลีย่รวม 4.86 0.21 มากทีสุ่ด 4.69 0.56 มากทีสุ่ด 4.70 0.56 มากทีสุ่ด - 
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จากตารางท่ี 29 พบว่า ผลการประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ของโครงการเก่ียวกบับุคลากร 
งบประมาณ ระยะเวลา การสนบัสนุนของฝ่ายบริหาร และความร่วมมือของผูป้กครองและชุมชน
ของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ตามความ
คิดเห็นของผูบ้ริหารและครู ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.70, S.D.= 0.56) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.69 - 4.86, 
S.D.= 0.21 - 0.56) ดงัน้ี ผูบ้ริหาร (X = 4.86, S.D.= 0.21) รองลงมา ไดแ้ก่ ครู (X = 4.69, S.D.= 0.56)  

เม่ือพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด (X = 4.68 - 4.73, S.D.= 0.54 - 0.59) ดงัน้ี     
 1. กิจกรรมห้องเรียนสีขาว พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.73, S.D.= 0.54) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกรายการ ดงัน้ี การสนบัสนุนของฝ่ายบริหารของโรงเรียน (X = 4.87, 
S.D.= 0.41) รองลงมา ได้แก่ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินงาน (X = 4.86, S.D.= 0.44) 
ความเพียงพอดา้นงบประมาณและมีความเหมาะสมต่อการด าเนินงาน (X = 4.76, S.D.= 0.54) ความ
ร่วมมือของผูป้กครองและชุมชน ( X = 4.75, S.D.= 0.54) ความเพียงพอของบุคลากรท่ีด าเนินงาน 
( X = 4.65, S.D.= 0.58) ความรับผิดชอบของบุคลากรท่ีด าเนินงาน ( X = 4.64, S.D.= 0.62) และ
ความรู้ความสามารถของบุคลากรท่ีด าเนินงาน  (X = 4.62, S.D.= 0.65) ตามล าดบั     

2. กิจกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความ
คิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.69, S.D.= 0.54) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกรายการ ดงัน้ี ความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการด าเนินงาน (X = 4.79, S.D.= 0.45) รองลงมา ไดแ้ก่ ความเพียงพอดา้นงบประมาณ
และมีความเหมาะสมต่อการด าเนินงาน (X = 4.74, S.D.= 0.53) ความรู้ความสามารถของบุคลากรท่ี
ด าเนินงาน  (X = 4.69, S.D.= 0.61) ความร่วมมือของผูป้กครองและชุมชน (X = 4.68, S.D.= 0.47) 
ความรับผิดชอบของบุคลากรท่ีด าเนินงาน ( X = 4.66, S.D.= 0.63) การสนบัสนุนของฝ่ายบริหาร
ของโรงเรียน (X = 4.65, S.D.= 0.50) และความเพียงพอของบุคลากรท่ีด าเนินงาน (X = 4.64, S.D.= 0.63) 
ตามล าดบั  

3. กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.68, S.D.= 0.54) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกรายการ ดงัน้ี ความเพียงพอของบุคลากรท่ีด าเนินงาน (X = 4.71, 
S.D.= 0.46) รองลงมา ได้แก่ ความรับผิดชอบของบุคลากรท่ีด าเนินงาน ( X = 4.70, S.D.= 0.48) 
ความรู้ความสามารถของบุคลากรท่ีด าเนินงาน ( X = 4.69, S.D.= 0.47) การสนับสนุนของฝ่าย
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บริหารของโรงเรียน ( X = 4.68, S.D.= 0.60) ความร่วมมือของผูป้กครองและชุมชน ( X = 4.67, 
S.D.= 0.63) ความเพียงพอด้านงบประมาณและมีความเหมาะสมต่อการด าเนินงาน ( X = 4.65, 
S.D.= 0.60) และความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินงาน (X = 4.63, S.D.= 0.58) ตามล าดบั  

4. กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ พบว่า ผูบ้ริหาร
และครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.70, S.D.= 0.59) และเม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกรายการ ดงัน้ี การสนบัสนุน
ของฝ่ายบริหารของโรงเรียน ( X = 4.87, S.D.= 0.33) รองลงมา ไดแ้ก่ ความร่วมมือของผูป้กครอง
และชุมชน (X = 4.81, S.D.= 0.47) ความเพียงพอดา้นงบประมาณและมีความเหมาะสมต่อการด าเนินงาน 
(X = 4.69, S.D.= 0.61) ความรับผิดชอบของบุคลากรท่ีด าเนินงาน (X = 4.65, S.D.= 0.66) ความเหมาะสม
ของระยะเวลาในการด าเนินงาน ( X = 4.63, S.D.= 0.71) ความรู้ความสามารถของบุคลากรท่ี
ด าเนินงาน (X = 4.62, S.D.= 0.71) และความเพียงพอของบุคลากรท่ีด าเนินงาน (X = 4.61, S.D.= 0.67) 
ตามล าดบั  
  2.2.3 ปีการศึกษา 2559 - 2560 ดงัตารางท่ี 30 
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ตารางที ่30 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร 
              และครูเก่ียวกบัความเหมาะสมของปัจจยัน าเขา้ของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด 
            และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั โดยภาพรวม ระหวา่งปีการศึกษา 2559 - 2560 
 

ความเหมาะสมหรือความเพียงพอของปัจจัยน าเข้า
ในการด าเนินกจิกรรมตามโครงการ 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
ค่า t 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ 

กจิกรรมห้องเรียนสีขาว 
1. ความเพียงพอของบุคลากรท่ีด าเนินงาน 

 
4.57 

 
0.58 

 
มากท่ีสุด 

 
4.65 

 
0.58 

 
มากท่ีสุด 

 
1.23 

2. ความรู้ความสามารถของบุคลากรท่ีด าเนินงาน 4.49 0.59 มาก 4.62 0.65 มากท่ีสุด 1.53 
3. ความรับผดิชอบของบุคลากรท่ีด าเนินงาน 4.42 0.50 มาก 4.64 0.62 มากท่ีสุด 3.18* 
4. ความเพียงพอดา้นงบประมาณและมีความ 
    เหมาะสมต่อการด าเนินงาน 

4.54 0.50 มากท่ีสุด 4.76 0.54 มากท่ีสุด 3.22* 

5. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินงาน 4.45 0.50 มาก 4.86 0.44 มากท่ีสุด 6.36* 
6. การสนบัสนุนของฝ่ายบริหารของโรงเรียน 4.47 0.50 มาก 4.87 0.41 มากท่ีสุด 7.36* 
7. ความร่วมมือของผูป้กครองและชุมชน 4.56 0.50 มากท่ีสุด 4.75 0.54 มากท่ีสุด 2.78* 

รวม 4.50 0.52 มาก 4.73 0.54 มากทีสุ่ด 5.72* 

กจิกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
1. ความเพียงพอของบุคลากรท่ีด าเนินงาน 

 
4.61 

 
0.49 

 
มากท่ีสุด 

 
4.64 

 
0.63 

 
มากท่ีสุด 

 
0.69 

2. ความรู้ความสามารถของบุคลากรท่ีด าเนินงาน 4.52 0.50 มากท่ีสุด 4.69 0.61 มากท่ีสุด 2.25* 
3. ความรับผดิชอบของบุคลากรท่ีด าเนินงาน 4.60 0.49 มากท่ีสุด 4.66 0.63 มากท่ีสุด 0.78 
4. ความเพียงพอดา้นงบประมาณและมีความ 
    เหมาะสมต่อการด าเนินงาน 

4.59 0.49 มากท่ีสุด 4.74 0.53 มากท่ีสุด 2.18* 

5. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินงาน 4.30 0.46 มาก 4.79 0.45 มากท่ีสุด 8.73* 
6. การสนบัสนุนของฝ่ายบริหารของโรงเรียน 4.51 0.50 มากท่ีสุด 4.65 0.50 มากท่ีสุด 3.02* 
7. ความร่วมมือของผูป้กครองและชุมชน 4.58 0.50 มากท่ีสุด 4.68 0.47 มากท่ีสุด 3.80* 

รวม 4.53 0.49 มากทีสุ่ด 4.69 0.54 มากทีสุ่ด 4.26* 

กจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
1. ความเพียงพอของบุคลากรท่ีด าเนินงาน 

 
4.45 

 
0.50 

 
มาก 

 
4.71 

 
0.46 

 
มากท่ีสุด 

 
6.31* 

2. ความรู้ความสามารถของบุคลากรท่ีด าเนินงาน 4.38 0.66 มาก 4.69 0.47 มากท่ีสุด 5.12* 
3. ความรับผดิชอบของบุคลากรท่ีด าเนินงาน 4.52 0.52 มากท่ีสุด 4.70 0.48 มากท่ีสุด 5.03* 
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ตารางที ่30 (ต่อ) 
 

ความเหมาะสมหรือความเพียงพอของปัจจัยน าเข้า
ในการด าเนินกจิกรรมตามโครงการ 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
ค่า t 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ 
4. ความเพียงพอดา้นงบประมาณและมีความ 
    เหมาะสมต่อการด าเนินงาน 

4.46 0.66 มาก 4.65 0.60 มากท่ีสุด 4.62* 

5. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินงาน 4.51 0.59 มากท่ีสุด 4.63 0.58 มากท่ีสุด 3.97* 
6. การสนบัสนุนของฝ่ายบริหารของโรงเรียน 4.32 0.79 มาก 4.68 0.60 มากท่ีสุด 5.74* 
7. ความร่วมมือของผูป้กครองและชุมชน 4.31 0.79 มาก 4.67 0.63 มากท่ีสุด 6.09* 

รวม 4.42 0.65 มาก 4.68 0.54 มากทีสุ่ด 7.23* 

กจิกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อ
การจัดการเรียนรู้ 
1. ความเพียงพอของบุคลากรท่ีด าเนินงาน 

 
 

4.47 

 
 

0.72 

 
 

มาก 

 
 

4.61 

 
 

0.67 

 
 

มากท่ีสุด 

 
 

3.72* 
2. ความรู้ความสามารถของบุคลากรท่ีด าเนินงาน 4.38 0.80 มาก 4.62 0.71 มากท่ีสุด 3.61* 
3. ความรับผดิชอบของบุคลากรท่ีด าเนินงาน 4.55 0.71 มากท่ีสุด 4.65 0.66 มากท่ีสุด 2.92* 
4. ความเพียงพอดา้นงบประมาณและมีความ 
    เหมาะสมต่อการด าเนินงาน 

4.57 0.68 มากท่ีสุด 4.69 0.61 มากท่ีสุด 1.00 
 

5. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินงาน 4.36 0.82 มาก 4.63 0.71 มากท่ีสุด 4.84* 
6. การสนบัสนุนของฝ่ายบริหารของโรงเรียน 4.46 0.82 มาก 4.87 0.33 มากท่ีสุด 5.57* 
7. ความร่วมมือของผูป้กครองและชุมชน 4.45 0.81 มาก 4.81 0.47 มากท่ีสุด 5.26* 

รวม 4.46 0.77 มาก 4.70 0.59 มากทีสุ่ด 6.16* 

เฉลีย่รวม 4.48 0.60 มาก 4.70 0.56 มากทีสุ่ด 8.82* 
 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 30 พบว่า ผลการประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ของโครงการเก่ียวกบับุคลากร 
งบประมาณ ระยะเวลา การสนบัสนุนของฝ่ายบริหาร และความร่วมมือของผูป้กครองและชุมชน
ของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ตามความ
คิดเห็นของผูบ้ริหารและครู ปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดบัมาก (X = 4.48, S.D.= 0.60) และ ปีการศึกษา 
2560 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.70, S.D.= 0.56) ซ่ึงค่าเฉล่ียปีการศึกษา 2560 สูงกว่า ปีการศึกษา 
2559 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสม
ดา้นปัจจยัน าเขา้ของโครงการระหวา่งปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 แตกต่างกนัทุกกิจกรรม 
โดยมีค่าเฉล่ียปีการศึกษา 2560 สูงกวา่ปีการศึกษา 2559 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 2.3 ผลการประเมินด้านกระบวนการ 
  ผลการประเมินด้านกระบวนการเก่ียวกับความเหมาะสมของกระบวนการของ
โครงการและผลการจดักิจกรรมตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียน
ชิโนรสวทิยาลยันั้น จากการตอบแบบประเมินของผูบ้ริหารและครู มีดงัน้ี 

2.3.1 ผลการประเมินด้านกระบวนการเกีย่วกบัความเหมาะสมของกระบวนการของ
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กิจกรรมที่ 1 : 
กจิกรรมห้องเรียนสีขาว 
         ผลการประเมินด้านกระบวนการตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และครู               
เก่ียวกบัความเหมาะสมของกระบวนการตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรมหอ้งเรียนสีขาว ดงัตารางท่ี 31 - 33 
   1) ปีการศึกษา 2559 ผูต้อบแบบประเมิน ศึกษาจากประชากร ประกอบด้วย 
ผูบ้ริหาร จ านวน 4 คน และครู จ านวน 115 คน ซ่ึงมีผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรม
หอ้งเรียนสีขาว ดงัตารางท่ี 31 
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ตารางที ่31  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และครูเก่ียวกบัความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว 
                        ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรมหอ้งเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2559 

ความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการ 
กจิกรรมที่ 1 : กจิกรรมห้องเรียนสีขาว 

ผู้บริหาร  (n = 4) ครู (n = 115) ภาพรวม (n = 119) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 

1. การบริหารงาน 
    1.1 ผูบ้ริหารก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและมอบหมายใหบุ้คลากรรับผดิชอบ 
          อยา่งเหมาะสม 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากท่ีสุด 

 
4.39 

 
0.73 

 
มาก 

 
4.41 

 
0.73 

 
มาก 

 
4 

1.2 ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.38 0.79 มาก 4.40 0.78 มาก 5 
1.3 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหบุ้คลากรมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 4.50 0.58 มาก 4.42 0.50 มาก 4.42 0.50 มาก 3 
1.4 ผูบ้ริหารใหข้วญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน 4.25 0.50 มาก 4.55 0.50 มากท่ีสุด 4.54 0.50 มากท่ีสุด 1 
1.5 ผูบ้ริหารนิเทศ ก ากบั ติดตาม ใหก้ารด าเนินงานบรรลุตามแผนและเป้าหมายท่ีก าหนด 4.25 0.50 มาก 4.45 0.50 มาก 4.45 0.50 มาก 2 

รวม 4.60 0.32 มากทีสุ่ด 4.44 0.60 มาก 4.44 0.60 มาก - 

2. การด าเนินงาน 
    2.1 มีการวเิคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบนัก่อนการด าเนินโครงการ 

 
4.50 

 
0.58 

 
มาก 

 
4.47 

 
0.50 

 
มาก 

 
4.47 

 
0.50 

 
มาก 

 
8 

2.2 มีการจดัล าดบัความส าคญัของการด าเนินกิจกรรมในโครงการ 4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.56 0.50 มากท่ีสุด 4.56 0.50 มากท่ีสุด 5 
2.3 มีการก าหนดปฏิทินการปฏิบติังานอยา่งชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ 4.25 0.50 มาก 4.60 0.49 มากท่ีสุด 4.59 0.49 มากท่ีสุด 3 
2.4 การปฏิบติังานทุกกิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนดและตามปฏิทิน 
      การปฏิบติังาน 

4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.51 0.50 มากท่ีสุด 4.52 0.50 มากท่ีสุด 6 
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ตารางที ่31  (ต่อ) 
 

ความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการ 
กจิกรรมที่ 1 : กจิกรรมห้องเรียนสีขาว 

ผู้บริหาร  (n = 4) ครู (n = 115) ภาพรวม (n = 119) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
2.5 มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานไวอ้ยา่งชดัเจนทุกกิจกรรมของ 
      โครงการ 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.58 0.50 มากท่ีสุด 4.61 0.49 มากท่ีสุด 1 

2.6 บุคลากรสามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งเตม็ก าลงั 
      ความสามารถ 

4.50 0.58 มาก 4.60 0.49 มากท่ีสุด 4.60 0.49 มากท่ีสุด 2 

2.7 มีการประสานงานและไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรและหน่วยงานภายนอก 
      เป็นอยา่งดี 

4.25 0.50 มาก 4.30 0.46 มาก 4.30 0.46 มาก 10 

2.8 มีการประเมินผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการอยา่งเป็นระบบ 
      และต่อเน่ือง 

4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.50 0.50 มาก 4.51 0.50 มากท่ีสุด 7 

2.9 มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการ 4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.57 0.50 มากท่ีสุด 4.57 0.50 มากท่ีสุด 4 
2.10 มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาใหก้ารด าเนินงาน  
        ทุกกิจกรรมในโครงการพฒันาดีข้ึน 

4.50 0.58 มาก 4.45 0.50 มาก 4.45 0.50 มาก 9 

รวม 4.60 0.47 มากทีสุ่ด 4.51 0.49 มากทีสุ่ด 4.52 0.49 มากทีสุ่ด - 

เฉลีย่รวม 4.60 0.42 มากทีสุ่ด 4.49 0.54 มาก 4.49 0.53 มาก - 
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 จากตารางท่ี 31 พบว่า ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการเ ก่ียวกับความ
เหมาะสมของกระบวนการของโครงการ และผลการจดักิจกรรมของโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมห้องเรียนสีขาวตาม
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.49, S.D.= 0.53) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและมากท่ีสุด      
( X = 4.49 - 4.60, S.D.= 0.42 - 0.54) ดงัน้ี ผูบ้ริหาร ( X = 4.60, S.D.= 0.42) รองลงมา ไดแ้ก่ ครู 
(X = 4.49, S.D.= 0.54)  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยภาพรวม พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มากและมากท่ีสุด (X = 4.44 - 4.52, S.D.= 0.49 - 0.60) ดงัน้ี     
  1. การบริหารงาน พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
( X = 4.44, S.D.= 0.60) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด 1 รายการ คือ ผูบ้ริหารให้ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน (X = 4.54, S.D.= 0.50) 
ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 4 รายการ ดงัน้ี ผูบ้ริหารนิเทศ ก ากบั ติดตาม ให้การ
ด าเนินงานบรรลุตามแผนและเป้าหมายท่ีก าหนด ( X = 4.45, S.D.= 0.50) รองลงมา ได้แก่ ผูบ้ริหาร
ส่งเสริมให้บุคลากรมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั (X = 4.42, S.D.= 0.50) ผูบ้ริหารก าหนดบทบาทหนา้ท่ี
และมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ( X = 4.41, S.D.= 0.73) และผู ้บริหาร             
และบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน (X = 4.40, S.D.= 0.78) ตามล าดบั 
 2. การด าเนินงาน พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด ( X = 4.52, S.D.= 0.49) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด 7 รายการ ดังน้ี มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานไวอ้ย่างชัดเจนทุก
กิจกรรมของโครงการ (X = 4.61, S.D.= 0.49) รองลงมา ไดแ้ก่ บุคลากรสามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บ
มอบหมายไดอ้ย่างเต็มก าลงัความสามารถ (X = 4.60, S.D.= 0.49) มีการก าหนดปฏิทินการปฏิบติังาน
อยา่งชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ (X = 4.59, S.D.= 0.49) มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ของทุกกิจกรรมในโครงการ ( X = 4.57, S.D.= 0.50) มีการจดัล าดบัความส าคญัของการด าเนิน
กิจกรรมในโครงการ ( X = 4.56, S.D.= 0.50) การปฏิบติังานทุกกิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอนท่ี
ก าหนดและตามปฏิทินการปฏิบติังาน (X = 4.52, S.D.= 0.50) และมีการประเมินผลการด าเนินงาน
ของทุกกิจกรรมในโครงการอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง ( X = 4.51, S.D.= 0.50)  ตามล าดับ 
ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 3 รายการ ดังน้ี มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาใน
ปัจจุบนัก่อนการด าเนินโครงการ (X = 4.47, S.D.= 0.50) รองลงมา ไดแ้ก่ มีการน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงและพฒันาให้การด าเนินงานทุกกิจกรรมในโครงการพฒันาดีข้ึน (X = 4.45, S.D.= 0.50) 
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และมีการประสานงานและได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและหน่วยงานภายนอกเป็นอย่างดี         
(X = 4.30, S.D.= 0.46) ตามล าดบั 
   2) ปีการศึกษา 2560 ผูต้อบแบบประเมิน ศึกษาจากประชากร ประกอบด้วย 
ผูบ้ริหาร จ านวน 4 คน และครู จ านวน 115 คน ซ่ึงมีผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรม
หอ้งเรียนสีขาว ดงัตารางท่ี 32 
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ตารางที ่32  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูเก่ียวกบัความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว 
                        ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรมหอ้งเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2560 

ความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการ 
กจิกรรมที่ 1 : กจิกรรมห้องเรียนสีขาว 

ผู้บริหาร  (n = 4) ครู (n = 115) ภาพรวม (n = 119) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 

1. การบริหารงาน 
    1.1 ผูบ้ริหารก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและมอบหมายใหบุ้คลากรรับผดิชอบ 
          อยา่งเหมาะสม 

 
4.50 

 
0.58 

 
มาก 

 
4.60 

 
0.49 

 
มากท่ีสุด 

 
4.60 

 
0.49 

 
มากท่ีสุด 

 
5 

1.2 ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.74 0.44 มากท่ีสุด 4.75 0.44 มากท่ีสุด 2 
1.3 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหบุ้คลากรมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.64 0.48 มากท่ีสุด 4.65 0.48 มากท่ีสุด 4 
1.4 ผูบ้ริหารใหข้วญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน 4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.83 0.38 มากท่ีสุด 4.82 0.38 มากท่ีสุด 1 
1.5 ผูบ้ริหารนิเทศ ก ากบั ติดตาม ใหก้ารด าเนินงานบรรลุตามแผนและเป้าหมายท่ีก าหนด 4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.74 0.44 มากท่ีสุด 4.74 0.44 มากท่ีสุด 3 

รวม 4.75 0.42 มากทีสุ่ด 4.71 0.45 มากทีสุ่ด 4.71 0.45 มากทีสุ่ด - 

2. การด าเนินงาน 
    2.1 มีการวเิคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบนัก่อนการด าเนินโครงการ 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากท่ีสุด 

 
4.68 

 
0.47 

 
มากท่ีสุด 

 
4.69 

 
0.46 

 
มากท่ีสุด 

 
5 

2.2 มีการจดัล าดบัความส าคญัของการด าเนินกิจกรรมในโครงการ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.63 0.49 มากท่ีสุด 4.64 0.48 มากท่ีสุด 9 
2.3 มีการก าหนดปฏิทินการปฏิบติังานอยา่งชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.64 0.48 มากท่ีสุด 4.66 0.48 มากท่ีสุด 8 
2.4 การปฏิบติังานทุกกิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนดและตามปฏิทิน 
      การปฏิบติังาน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.58 0.50 มากท่ีสุด 4.60 0.49 มากท่ีสุด 10 
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ตารางที ่32  (ต่อ) 
 

ความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการ 
กจิกรรมที่ 1 : กจิกรรมห้องเรียนสีขาว 

ผู้บริหาร  (n = 4) ครู (n = 115) ภาพรวม (n = 119) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
2.5 มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานไวอ้ยา่งชดัเจนทุกกิจกรรมของ 
      โครงการ 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.81 0.40 มากท่ีสุด 4.82 0.39 มากท่ีสุด 1 

2.6 บุคลากรสามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งเตม็ก าลงั 
      ความสามารถ 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.70 0.46 มากท่ีสุด 4.71 0.45 มากท่ีสุด 4 

2.7 มีการประสานงานและไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรและหน่วยงานภายนอก 
      เป็นอยา่งดี 

4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.77 0.42 มากท่ีสุด 4.77 0.42 มากท่ีสุด 2 

2.8 มีการประเมินผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการอยา่งเป็นระบบ 
      และต่อเน่ือง 

4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.75 0.44 มากท่ีสุด 4.75 0.44 มากท่ีสุด 3 

2.9 มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการ 4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.68 0.47 มากท่ีสุด 4.68 0.47 มากท่ีสุด 6 
2.10 มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาใหก้ารด าเนินงาน  
        ทุกกิจกรรมในโครงการพฒันาดีข้ึน 

4.50 0.58 มาก 4.69 0.47 มากท่ีสุด 4.67 0.47 มากท่ีสุด 7 

รวม 4.88 0.21 มากทีสุ่ด 4.69 0.46 มากทีสุ่ด 4.70 0.46 มากทีสุ่ด - 

เฉลีย่รวม 4.83 0.29 มากทีสุ่ด 4.70 0.45 มากทีสุ่ด 4.70 0.45 มากทีสุ่ด - 
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 จากตารางท่ี 32 พบว่า ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการเก่ียวกับความ
เหมาะสมของกระบวนการของโครงการ และผลการจดักิจกรรมของโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมห้องเรียนสีขาวตาม
ความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และครู ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.70, 
S.D.= 0.45) เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
( X = 4.70 - 4.83, S.D.= 0.29 - 0.45) ดงัน้ี ผูบ้ริหาร ( X = 4.83, S.D.= 0.29) รองลงมา ไดแ้ก่ ครู 
(X = 4.70, S.D.= 0.45) ตามล าดบั 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยภาพรวม พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด (X = 4.70 - 4.71, S.D.= 0.45 - 0.46) ดงัน้ี      
 1. การบริหารงาน พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด ( X = 4.71, S.D.= 0.45) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากท่ีสุดทุกรายการ ได้แก่ ผูบ้ริหารให้ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน ( X = 4.82, 
S.D.= 0.38) รองลงมา ได้แก่ ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน  
(X = 4.75, S.D.= 0.44) ผูบ้ริหารนิเทศ ก ากบั ติดตาม ให้การด าเนินงานบรรลุตามแผนและเป้าหมายท่ีก าหนด 
(X = 4.74, S.D.= 0.44) ผูบ้ริหารส่งเสริมใหบุ้คลากรมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั (X = 4.65, S.D.= 0.48) 
และผูบ้ริหารก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและมอบหมายใหบุ้คลากรรับผิดชอบอยา่งเหมาะสม (X = 4.60, 
S.D.= 0.49) ตามล าดบั 
 2. การด าเนินงาน พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด ( X = 4.70, S.D.= 0.46) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากท่ีสุดทุกรายการ ดงัน้ี มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานไวอ้ย่างชัดเจนทุก
กิจกรรมของโครงการ ( X = 4.82, S.D.= 0.39) รองลงมา ไดแ้ก่ มีการประสานงานและไดรั้บความ
ร่วมมือจากบุคลากรและหน่วยงานภายนอกเป็นอยา่งดี (X = 4.77, S.D.= 0.42) มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง ( X = 4.75, S.D.= 0.44) 
บุคลากรสามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ย่างเต็มก าลงัความสามารถ (X = 4.71, S.D.= 0.45)   
มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบนัก่อนการด าเนินโครงการ ( X = 4.69, S.D.= 0.46) มีการ
รายงานสรุปผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการ (X = 4.68, S.D.= 0.47) มีการน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงและพฒันาให้การด าเนินงานทุกกิจกรรมในโครงการพฒันาดีข้ึน (X = 4.67, 
S.D.= 0.47) มีการก าหนดปฏิทินการปฏิบติังานอย่างชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ (X = 4.66, 
S.D.= 0.48) มีการจดัล าดบัความส าคญัของการด าเนินกิจกรรมในโครงการ (X = 4.64, S.D.= 0.48) 
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และการปฏิบติังานทุกกิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนดและตามปฏิทินการปฏิบติังาน (X = 4.60, 
S.D.= 0.49) ตามล าดบั  
  3) ปีการศึกษา 2559 - 2560 ดงัตารางท่ี 33 
ตารางที ่33 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารและครูเก่ียวกบัความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรมห้องเรียน 
สีขาว โดยภาพรวมระหวา่ง ปีการศึกษา 2559 - 2560 

 

ความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการ 
กจิกรรมที่ 1 : กจิกรรมห้องเรียนสีขาว 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
ค่า t 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ 

1. การบริหารงาน 
    1.1 ผูบ้ริหารก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและมอบหมาย 
          ใหบุ้คลากรรับผดิชอบอยา่งเหมาะสม 

 
4.41 

 
0.73 

 
มาก 

 
4.60 

 
0.49 

 
มากท่ีสุด 

 
2.15* 

1.2 ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ 
       วางแผนการด าเนินงาน 

4.40 0.78 มาก 4.75 0.44 มากท่ีสุด 3.99* 

1.3 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหบุ้คลากรมีปฏิสัมพนัธ์ 
      ท่ีดีต่อกนั 

4.42 0.50 มาก 4.65 0.48 มากท่ีสุด 3.77* 

1.4 ผูบ้ริหารใหข้วญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน 4.54 0.50 มากท่ีสุด 4.82 0.38 มากท่ีสุด 4.97* 
1.5 ผูบ้ริหารนิเทศ ก ากบั ติดตาม ใหก้ารด าเนินงานบรรลุ 
          ตามแผนและเป้าหมายท่ีก าหนด 

4.45 0.50 มาก 4.74 0.44 มากท่ีสุด 4.80* 

รวม 4.44 0.60 มาก 4.71 0.45 มากทีสุ่ด 7.24* 

2. การด าเนินงาน 
    2.1 มีการวเิคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบนัก่อน 
          การด าเนินโครงการ 

 
4.47 

 
0.50 

 
มาก 

 
4.69 

 
0.46 

 
มากท่ีสุด 

 
3.39* 

2.2 มีการจดัล าดบัความส าคญัของการด าเนิน 
      กิจกรรมในโครงการ 

4.56 0.50 มากท่ีสุด 4.64 0.48 มากท่ีสุด 1.35 

2.3 มีการก าหนดปฏิทินการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน 
      ทุกกิจกรรมของโครงการ 

4.59 0.49 มากท่ีสุด 4.66 0.48 มากท่ีสุด 1.00 

2.4 การปฏิบติังานทุกกิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอน 
      ท่ีก าหนดและตามปฏิทินการปฏิบติังาน 

4.52 0.50 มากท่ีสุด 4.60 0.49 มากท่ีสุด 1.24 
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ตารางที ่33  (ต่อ) 
 

ความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการ 
กจิกรรมที่ 1 : กจิกรรมห้องเรียนสีขาว 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
ค่า t 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ 
2.5 มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานไว ้
      อยา่งชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ 

4.61 0.49 มากท่ีสุด 4.82 0.39 มากท่ีสุด 3.58* 

2.6 บุคลากรสามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
      ไดอ้ยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ 

4.60 0.49 มากท่ีสุด 4.71 0.45 มากท่ีสุด 2.05* 

2.7 มีการประสานงานและไดรั้บความร่วมมือจาก 
       บุคลากรและหน่วยงานภายนอกเป็นอยา่งดี 

4.30 0.46 มาก 4.77 0.42 มากท่ีสุด 8.44* 

2.8 มีการประเมินผลการด าเนินงานของทุก 
      กิจกรรมในโครงการอยา่งเป็นระบบและ  
      ต่อเน่ือง 

4.51 0.50 มากท่ีสุด 4.75 0.44 มากท่ีสุด 4.23* 

2.9 มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานของทุก 
      กิจกรรมในโครงการ 

4.57 0.50 มากท่ีสุด 4.68 0.47 มากท่ีสุด 1.74 

2.10 มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและ 
        พฒันาใหก้ารด าเนินงานทุกกิจกรรมใน 
        โครงการพฒันาดีข้ึน 

4.45 0.50 มาก 4.67 0.47 มากท่ีสุด 3.45* 

รวม 4.52 0.49 มากทีสุ่ด 4.70 0.46 มากทีสุ่ด 8.41* 

เฉลีย่รวม 4.49 0.53 มาก 4.70 0.45 มากทีสุ่ด 9.54* 
 

 จากตารางท่ี 33 พบวา่ ผลการประเมินดา้นกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรมห้องเรียนสีขาว โดย
ภาพรวมปีการศึกษา 2559 อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.49, S.D.= 0.53) และปีการศึกษา 2560 อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด (X = 4.70, S.D.= 0.45) ซ่ึงค่าเฉล่ียปีการศึกษา 2560 สูงกว่าปีการศึกษา 2559 อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของ
กระบวนการของโครงการในกิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรมห้องเรียนสีขาว ระหวา่งปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 
2560 แตกต่างกนัทุกดา้น โดยมีค่าเฉล่ียปีการศึกษา 2560 สูงกวา่ปีการศึกษา 2559 อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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   2.3.2 ผลการประเมินด้านกระบวนการเกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการของ
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กิจกรรมที่ 2 : 
กจิกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
        ผลการประเมินด้านกระบวนการตามความคิดเห็นของผู ้บริหาร และครู               
เก่ียวกบัความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั กิจกรรมท่ี 2 : การพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ดงัตารางท่ี 34 - 36 
   1) ปีการศึกษา 2559 ผูต้อบแบบประเมิน ศึกษาจากประชากร ประกอบดว้ย 
ผูบ้ริหาร จ านวน 4 คน และครู จ านวน 115 คน ซ่ึงมีผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั กิจกรรมท่ี 2 : การพฒันา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ดงัตารางท่ี 34 
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ตารางที ่34  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และครู เก่ียวกบัความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว 
                        ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั กิจกรรมท่ี 2 : การพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ปีการศึกษา 2559 

ความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการ 
กจิกรรมที่ 2 : การพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

ผู้บริหาร  (n = 4) ครู (n = 115) ภาพรวม (n = 119) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 

1. การบริหารงาน 
    1.1 ผูบ้ริหารก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและมอบหมายใหบุ้คลากรรับผดิชอบ 
          อยา่งเหมาะสม 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากท่ีสุด 

 
4.44 

 
0.66 

 
มาก 

 
4.46 

 
0.66 

 
มาก 

 
4 

1.2 ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน 4.50 0.58 มาก 4.45 0.50 มาก 4.45 0.50 มาก 5 
1.3 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหบุ้คลากรมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 4.50 0.58 มาก 4.57 0.50 มากท่ีสุด 4.56 0.50 มากท่ีสุด 1 
1.4 ผูบ้ริหารใหข้วญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน 4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.51 0.64 มากท่ีสุด 4.52 0.64 มากท่ีสุด 2 
1.5 ผูบ้ริหารนิเทศ ก ากบั ติดตาม ใหก้ารด าเนินงานบรรลุตามแผนและเป้าหมายท่ีก าหนด 4.00 0.00 มาก 4.50 0.50 มาก 4.49 0.50 มาก 3 

รวม 4.55 0.33 มากทีสุ่ด 4.49 0.56 มาก 4.50 0.56 มาก - 

2. การด าเนินงาน 
    2.1 มีการวเิคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบนัก่อนการด าเนินโครงการ 

 
4.75 

 
0.50 

 
มากท่ีสุด 

 
4.47 

 
0.52 

 
มาก 

 
4.48 

 
0.52 

 
มาก 

 
5 

2.2 มีการจดัล าดบัความส าคญัของการด าเนินกิจกรรมในโครงการ 4.25 0.50 มาก 4.31 0.47 มาก 4.31 0.46 มาก 10 
2.3 มีการก าหนดปฏิทินการปฏิบติังานอยา่งชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ 4.50 0.58 มาก 4.40 0.65 มาก 4.40 0.64 มาก 8 
2.4 การปฏิบติังานทุกกิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนดและตามปฏิทิน 
      การปฏิบติังาน 

4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.43 0.65 มาก 4.44 0.65 มาก 7 
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ตารางที ่34  (ต่อ) 
 

ความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการ 
กจิกรรมที่ 2 : การพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

ผู้บริหาร  (n = 4) ครู (n = 115) ภาพรวม 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
2.5 มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานไวอ้ยา่งชดัเจนทุกกิจกรรมของ 
      โครงการ 

4.25 0.50 มาก 4.53 0.50 มากท่ีสุด 4.52 0.50 มากท่ีสุด 3 

2.6 บุคลากรสามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งเตม็ก าลงั 
      ความสามารถ 

4.50 0.58 มาก 4.44 0.50 มาก 4.45 0.50 มาก 6 

2.7 มีการประสานงานและไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรและหน่วยงานภายนอก 
      เป็นอยา่งดี 

4.50 0.58 มาก 4.50 0.50 มาก 4.50 0.50 มาก 4 

2.8 มีการประเมินผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการอยา่งเป็นระบบ 
      และต่อเน่ือง 

4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.52 0.50 มากท่ีสุด 4.53 0.50 มากท่ีสุด 2 

2.9 มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการ 4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.53 0.55 มากท่ีสุด 4.54 0.55 มากท่ีสุด 1 
2.10 มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาใหก้ารด าเนินงาน  
        ทุกกิจกรรมในโครงการพฒันาดีข้ึน 

4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.38 0.49 มาก 4.39 0.49 มาก 9 

รวม 4.58 0.52 มากทีสุ่ด 4.45 0.53 มาก 4.46 0.53 มาก - 

เฉลีย่รวม 4.57 0.45 มากทีสุ่ด 4.47 0.54 มาก 4.47 0.54 มาก - 
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 จากตารางท่ี 34 พบว่า ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการเก่ียวกับความ
เหมาะสมของกระบวนการของโครงการ และผลการจดักิจกรรมตามโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กิจกรรมท่ี 2 การพฒันาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(X = 4.47, S.D.= 0.54) เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มากและมากท่ีสุด ( X = 4.47 - 4.57, S.D.= 0.45 - 0.54) ดงัน้ี ผูบ้ริหาร ( X = 4.57, S.D.= 0.45)  
รองลงมา ไดแ้ก่ ครู (X = 4.47, S.D.= 0.54)  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยภาพรวม พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มาก (X = 4.46 - 4.50, S.D.= 0.53 - 0.56) ดงัน้ี       
 1. การบริหารงาน พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
( X = 4.50, S.D.= 0.56) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด 2 รายการ ดงัน้ี ผูบ้ริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ( X = 4.56, 
S.D.= 0.50) รองลงมา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารใหข้วญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน (X = 4.52, S.D.= 0.64) 
ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 3 รายการ ดงัน้ี ผูบ้ริหารนิเทศ ก ากบั ติดตาม ให้การ
ด าเนินงานบรรลุตามแผนและเป้าหมายท่ีก าหนด (X = 4.49, S.D.= 0.50) รองลงมา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารก าหนด
บทบาทหนา้ท่ีและมอบหมายใหบุ้คลากรรับผิดชอบอยา่งเหมาะสม (X = 4.46, S.D.= 0.66) และผูบ้ริหาร
และบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน (X = 4.45, S.D.= 0.50) ตามล าดบั 
 2. การด าเนินงาน พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
( X = 4.46, S.D.= 0.53) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด 3 รายการ ดงัน้ี มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการ 
( X = 4.54, S.D.= 0.55) รองลงมา ได้แก่ มีการประเมินผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมใน
โครงการอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง ( X = 4.53, S.D.= 0.50) และมีการก าหนดระยะเวลาในการ
ด าเนินงานไวอ้ยา่งชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ (X = 4.52, S.D.= 0.50) ตามล าดบั ผูบ้ริหารและครู
มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 7 รายการ ดงัน้ี มีการประสานงานและไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากร
และหน่วยงานภายนอกเป็นอย่างดี ( X = 4.50, S.D.= 0.50) รองลงมา ไดแ้ก่ มีการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาในปัจจุบนัก่อนการด าเนินโครงการ ( X = 4.48, S.D.= 0.52) บุคลากรสามารถปฏิบติังานท่ี
ไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ (X = 4.45, S.D.= 0.50) การปฏิบติังานทุกกิจกรรม
เป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนดและตามปฏิทินการปฏิบติังาน (X = 4.44, S.D.= 0.65) มีการก าหนด
ปฏิทินการปฏิบติังานอยา่งชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ (X = 4.40, S.D.= 0.64) มีการน าผลการประเมิน
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มาปรับปรุงและพฒันาให้การด าเนินงานทุกกิจกรรมในโครงการพฒันาดีข้ึน (X = 4.39, S.D.= 0.49) 
และมีการจดัล าดบัความส าคญัของการด าเนินกิจกรรมในโครงการ (X = 4.31, S.D.= 0.46) ตามล าดบั 
   2) ปีการศึกษา 2560 ผูต้อบแบบประเมิน ศึกษาจากประชากร ประกอบด้วย 
ผูบ้ริหาร จ านวน 4 คน และครู จ านวน 115 คน ซ่ึงมีผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั กิจกรรมท่ี 2 : การพฒันา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ดงัตารางท่ี 35 
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ตารางที ่35  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และครู เก่ียวกบัความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว 
                        ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั กิจกรรมท่ี 2 : การพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ปีการศึกษา 2560 
 

ความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการ 
กจิกรรมที่ 2 : การพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

ผู้บริหาร  (n = 4) ครู (n = 115) ภาพรวม (n = 119) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 

1. การบริหารงาน 
    1.1 ผูบ้ริหารก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและมอบหมายใหบุ้คลากรรับผดิชอบ 
          อยา่งเหมาะสม 

 
4.50 

 
0.58 

 
มาก 

 
4.72 

 
0.45 

 
มากท่ีสุด 

 
4.71 

 
0.45 

 
มากท่ีสุด 

 
3 

1.2 ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน 4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.67 0.47 มากท่ีสุด 4.68 0.47 มากท่ีสุด 4 
1.3 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหบุ้คลากรมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 4.50 0.58 มาก 4.77 0.43 มากท่ีสุด 4.76 0.44 มากท่ีสุด 1 
1.4 ผูบ้ริหารใหข้วญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน 4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.75 0.44 มากท่ีสุด 4.75 0.44 มากท่ีสุด 2 
1.5 ผูบ้ริหารนิเทศ ก ากบั ติดตาม ใหก้ารด าเนินงานบรรลุตามแผนและเป้าหมายท่ีก าหนด 4.25 0.50 มาก 4.69 0.47 มากท่ีสุด 4.67 0.47 มากท่ีสุด 5 

รวม 4.55 0.53 มากทีสุ่ด 4.72 0.45 มากทีสุ่ด 4.71 0.45 มากทีสุ่ด - 

2. การด าเนินงาน 
    2.1 มีการวเิคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบนัก่อนการด าเนินโครงการ 

 
4.75 

 
0.50 

 
มากท่ีสุด 

 
4.69 

 
0.47 

 
มากท่ีสุด 

 
4.69 

 
0.46 

 
มากท่ีสุด 

 
5 

2.2 มีการจดัล าดบัความส าคญัของการด าเนินกิจกรรมในโครงการ 4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.64 0.48 มากท่ีสุด 4.65 0.47 มากท่ีสุด 9 
2.3 มีการก าหนดปฏิทินการปฏิบติังานอยา่งชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ 4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.68 0.47 มากท่ีสุด 4.68 0.46 มากท่ีสุด 6 
2.4 การปฏิบติังานทุกกิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนดและตามปฏิทิน 
      การปฏิบติังาน 

4.50 0.58 มาก 4.63 0.49 มากท่ีสุด 4.62 0.49 มากท่ีสุด 10 
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ตารางที ่35  (ต่อ) 
 

ความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการ 
กจิกรรมที่ 2 : การพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

ผู้บริหาร  (n = 4) ครู (n = 115) ภาพรวม (n = 119) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
2.5 มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานไวอ้ยา่งชดัเจนทุกกิจกรรมของ 
      โครงการ 

4.50 0.58 มาก 4.68 0.47 มากท่ีสุด 4.67 0.47 มากท่ีสุด 7 

2.6 บุคลากรสามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งเตม็ก าลงั 
      ความสามารถ 

4.50 0.58 มาก 4.75 0.44 มากท่ีสุด 4.74 0.44 มากท่ีสุด 2 

2.7 มีการประสานงานและไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรและหน่วยงานภายนอก 
      เป็นอยา่งดี 

4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.73 0.45 มากท่ีสุด 4.73 0.45 มากท่ีสุด 3 

2.8 มีการประเมินผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการอยา่งเป็นระบบ 
      และต่อเน่ือง 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.66 0.48 มากท่ีสุด 4.66 0.47 มากท่ีสุด 8 

2.9 มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการ 4.25 0.50 มาก 4.73 0.45 มากท่ีสุด 4.71 0.45 มากท่ีสุด 4 
2.10 มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาใหก้ารด าเนินงาน  
        ทุกกิจกรรมในโครงการพฒันาดีข้ึน 

4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.78 0.41 มากท่ีสุด 4.78 0.41 มากท่ีสุด 1 

รวม 4.65 0.47 มากทีสุ่ด 4.70 0.46 มากทีสุ่ด 4.69 0.46 มากทีสุ่ด - 

เฉลีย่รวม 4.61 0.49 มากทีสุ่ด 4.71 0.46 มากทีสุ่ด 4.70 0.46 มากทีสุ่ด - 
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 จากตารางท่ี 35 พบว่า ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการเก่ียวกับความ
เหมาะสมของกระบวนการของโครงการ และผลการจดักิจกรรมตามโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กิจกรรมท่ี 2 การพฒันาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด (X = 4.70, S.D.= 0.46) เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.61 - 4.71, S.D.= 0.46 - 0.49) ดงัน้ี ครู ( X = 4.71, S.D.= 0.46) รองลงมา
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร (X = 4.61, S.D.= 0.49) ตามล าดบั 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
(X = 4.69 - 4.71, S.D.= 0.45 - 0.46) ดงัน้ี       
 1. การบริหารงาน พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด ( X = 4.71, S.D.= 0.45) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมากท่ีสุดทุกรายการ ดงัน้ี ผูบ้ริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั (X = 4.76, 
S.D.= 0.44) รองลงมา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารใหข้วญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน (X = 4.75, S.D.= 0.44) 
ผูบ้ริหารก าหนดบทบาทหน้าท่ีและมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ( X = 4.71, 
S.D.= 0.45) ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน ( X = 4.68, 
S.D.= 0.47) และผูบ้ริหารนิเทศ ก ากบั ติดตาม ให้การด าเนินงานบรรลุตามแผนและเป้าหมายท่ี
ก าหนด (X = 4.67, S.D.= 0.47) ตามล าดบั 
 2. การด าเนินงาน พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด ( X = 4.69, S.D.= 0.46) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมากท่ีสุดทุกรายการ ดงัน้ี มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาให้การด าเนินงาน
ทุกกิจกรรมในโครงการพฒันาดีข้ึน ( X = 4.78, S.D.= 0.41) รองลงมา ได้แก่ บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มก าลังความสามารถ ( X = 4.74, S.D.= 0.44) มีการ
ประสานงานและไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรและหน่วยงานภายนอกเป็นอยา่งดี (X = 4.73, S.D.= 0.45) 
มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการ ( X = 4.71, S.D.= 0.45) มีการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบนัก่อนการด าเนินโครงการ ( X = 4.69, S.D.= 0.46) มีการก าหนด
ปฏิทินการปฏิบติังานอย่างชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ ( X = 4.68, S.D.= 0.46) มีการก าหนด
ระยะเวลาในการด าเนินงานไวอ้ยา่งชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ (X = 4.67, S.D.= 0.47) มีการ
ประเมินผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง ( X = 4.66, 
S.D.= 0.47) มีการจดัล าดบัความส าคญัของการด าเนินกิจกรรมในโครงการ (X = 4.65, S.D.= 0.47) 
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และการปฏิบัติงานทุกกิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนดและตามปฏิทินการปฏิบัติงาน        
(X = 4.62, S.D.= 0.49) ตามล าดบั  
   3) ปีการศึกษา 2559 - 2560 ดงัตารางท่ี 36 
ตารางที ่36  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร 
                และครูเก่ียวกบัความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด 
                    และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั กิจกรรมท่ี 2 : การพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือ 
                   นกัเรียนโดยภาพรวม ระหวา่งปีการศึกษา 2559 - 2560 
 

ความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการ 
กจิกรรมที่ 2 : การพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลอื

นักเรียน 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
ค่า t 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ 

1. การบริหารงาน 
1.1 ผูบ้ริหารก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและมอบหมาย 

          ใหบุ้คลากรรับผดิชอบอยา่งเหมาะสม 

 
4.46 

 
0.66 

 
มาก 

 
4.71 

 
0.45 

 
มากท่ีสุด 

 
3.37* 

1.2 ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ 
       วางแผนการด าเนินงาน 

4.45 0.50 มาก 4.68 0.47 มากท่ีสุด 3.51* 

1.3 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหบุ้คลากรมีปฏิสัมพนัธ์ 
      ท่ีดีต่อกนั 

4.56 0.50 มากท่ีสุด 4.76 0.44 มากท่ีสุด 2.98* 

1.4 ผูบ้ริหารใหข้วญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน 4.52 0.64 มากท่ีสุด 4.75 0.44 มากท่ีสุด 3.07* 
1.5 ผูบ้ริหารนิเทศ ก ากบั ติดตาม ใหก้ารด าเนินงานบรรลุ 
         ตามแผนและเป้าหมายท่ีก าหนด 

4.49 0.50 มาก 4.67 0.47 มากท่ีสุด 2.93* 

รวม 4.50 0.56 มาก 4.71 0.45 มากทีสุ่ด 6.97* 

2. การด าเนินงาน 
    2.1 มีการวเิคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบนัก่อน 
          การด าเนินโครงการ 

 
4.48 

 
0.52 

 
มาก 

 
4.69 

 
0.46 

 
มากท่ีสุด 

 
3.46* 

2.2 มีการจดัล าดบัความส าคญัของการด าเนิน 
      กิจกรรมในโครงการ 

4.31 0.46 มาก 4.65 0.47 มากท่ีสุด 5.74* 

2.3 มีการก าหนดปฏิทินการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน 
      ทุกกิจกรรมของโครงการ 

4.40 0.64 มาก 4.68 0.46 มากท่ีสุด 3.65* 

2.4 การปฏิบติังานทุกกิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอน 
      ท่ีก าหนดและตามปฏิทินการปฏิบติังาน 

4.44 0.65 มาก 4.62 0.49 มากท่ีสุด 2.29* 
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ตารางที ่36 (ต่อ) 
 

ความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการ 
กจิกรรมที่ 2 : การพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลอื

นักเรียน 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
ค่า t 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ 

2.5 มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานไว ้
      อยา่งชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ 

4.52 0.50 มากท่ีสุด 4.67 0.47 มากท่ีสุด 2.19* 

2.6 บุคลากรสามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
      ไดอ้ยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ 

4.45 0.50 มาก 4.74 0.44 มากท่ีสุด 4.71* 

2.7 มีการประสานงานและไดรั้บความร่วมมือจาก 
       บุคลากรและหน่วยงานภายนอกเป็นอยา่งดี 

4.50 0.50 มาก 4.73 0.45 มากท่ีสุด 3.56* 

2.8 มีการประเมินผลการด าเนินงานของทุก 
      กิจกรรมในโครงการอยา่งเป็นระบบและ  
      ต่อเน่ือง 

4.53 0.50 มากท่ีสุด 4.66 0.47 มากท่ีสุด 2.18* 

2.9 มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานของทุก 
      กิจกรรมในโครงการ 

4.54 0.55 มากท่ีสุด 4.71 0.45 มากท่ีสุด 2.81* 

2.10 มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและ 
        พฒันาใหก้ารด าเนินงานทุกกิจกรรมใน 
        โครงการพฒันาดีข้ึน 

4.39 0.49 มาก 4.78 0.41 มากท่ีสุด 6.22* 

รวม 4.46 0.53 มาก 4.69 0.46 มากทีสุ่ด 10.12* 

เฉลีย่รวม 4.47 0.54 มาก 4.70 0.46 มากทีสุ่ด 12.07* 
 
 จากตารางท่ี 36 พบว่า ผลการประเมินดา้นกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั กิจกรรมท่ี 2 : การพฒันาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน โดยภาพรวมปีการศึกษา 2559 อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.47, S.D.= 0.54) และปีการศึกษา 
2560 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.70, S.D.= 0.46) ซ่ึงค่าเฉล่ียปีการศึกษา 2560 สูงกว่าปีการศึกษา 
2559 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของ
กระบวนการของโครงการในกิจกรรมท่ี 2 : การพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระหว่างปี
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การศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 แตกต่างกนัทุกดา้น โดยมีค่าเฉล่ียปีการศึกษา 2560 สูงกวา่ปี
การศึกษา 2559 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
   2.3.3 ผลการประเมินด้านกระบวนการเกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการของ
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กิจกรรมที่ 3 : 
กจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
        ผลการประเมินด้านกระบวนการจากความคิดเห็นของผู ้บริหาร และครู               
เก่ียวกบัความเหมาะสมของกระบวนการตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์ดงัตารางท่ี 37 - 39 
   1) ปีการศึกษา 2559 ผูต้อบแบบประเมิน ศึกษาจากประชากร ประกอบด้วย 
ผูบ้ริหาร จ านวน 4 คน และครู จ านวน 115 คน ซ่ึงมีผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมเชิง
สร้างสรรค ์ดงัตารางท่ี 37 
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ตารางที ่37  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และครูเก่ียวกบัความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว 
                        ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์ปีการศึกษา 2559 

ความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการ 
กจิกรรมที่ 3 : กจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

ผู้บริหาร  (n = 4) ครู (n = 115) ภาพรวม (n = 119) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 

1. การบริหารงาน 
    1.1 ผูบ้ริหารก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและมอบหมายใหบุ้คลากรรับผดิชอบ 
          อยา่งเหมาะสม 

 
4.50 

 
0.58 

 
มาก 

 
4.52 

 
0.50 

 
มากท่ีสุด 

 
4.53 

 
0.50 

 
มากท่ีสุด 

 
1 

1.2 ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน 4.00 0.00 มาก 4.54 0.50 มากท่ีสุด 4.52 0.50 มากท่ีสุด 2 
1.3 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหบุ้คลากรมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.47 0.63 มาก 4.48 0.62 มาก 4 
1.4 ผูบ้ริหารใหข้วญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน 4.50 0.58 มาก 4.51 0.50 มากท่ีสุด 4.51 0.50 มากท่ีสุด 3 
1.5 ผูบ้ริหารนิเทศ ก ากบั ติดตาม ใหก้ารด าเนินงานบรรลุตามแผนและเป้าหมายท่ีก าหนด 4.50 0.58 มาก 4.46 0.50 มาก 4.46 0.50 มาก 5 

รวม 4.45 0.45 มาก 4.50 0.53 มาก 4.50 0.53 มาก - 

2. การด าเนินงาน 
    2.1 มีการวเิคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบนัก่อนการด าเนินโครงการ 

 
4.50 

 
0.58 

 
มาก 

 
4.47 

 
0.50 

 
มาก 

 
4.47 

 
0.50 

 
มาก 

 
3 

2.2 มีการจดัล าดบัความส าคญัของการด าเนินกิจกรรมในโครงการ 4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.50 0.54 มาก 4.51 0.53 มากท่ีสุด 2 
2.3 มีการก าหนดปฏิทินการปฏิบติังานอยา่งชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ 4.25 0.50 มาก 4.44 0.50 มาก 4.45 0.50 มาก 5 
2.4 การปฏิบติังานทุกกิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนดและตามปฏิทิน 
      การปฏิบติังาน 

4.25 0.50 มาก 4.42 0.50 มาก 4.41 0.49 มาก 8 
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ตารางที ่37  (ต่อ) 
 

ความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการ 
กจิกรรมที่ 3 : กจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

ผู้บริหาร  (n = 4) ครู (n = 115) ภาพรวม (n = 119) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
2.5 มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานไวอ้ยา่งชดัเจนทุกกิจกรรมของ 
      โครงการ 

4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.42 0.73 มาก 4.43 0.72 มาก 7 

2.6 บุคลากรสามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งเตม็ก าลงั 
      ความสามารถ 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.51 0.50 มากท่ีสุด 4.53 0.50 มากท่ีสุด 1 

2.7 มีการประสานงานและไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรและหน่วยงานภายนอก 
      เป็นอยา่งดี 

4.50 0.58 มาก 4.30 0.46 มาก 4.31 0.46 มาก 10 

2.8 มีการประเมินผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการอยา่งเป็นระบบ 
      และต่อเน่ือง 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.42 0.65 มาก 4.44 0.65 มาก 6 

2.9 มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการ 4.50 0.58 มาก 4.46 0.50 มาก 4.46 0.50 มาก 4 
2.10 มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาใหก้ารด าเนินงาน  
        ทุกกิจกรรมในโครงการพฒันาดีข้ึน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.37 0.67 มาก 4.39 0.67 มาก 9 

รวม 4.65 0.37 มากทีสุ่ด 4.43 0.56 มาก 4.44 0.55 มาก - 

เฉลีย่รวม 4.58 0.40 มากทีสุ่ด 4.46 0.54 มาก 4.46 0.54 มาก - 
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 จากตารางท่ี 37 พบว่า ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการเก่ียวกับความ
เหมาะสมของกระบวนการของโครงการ และผลการจดักิจกรรมตามโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ตาม
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.46, S.D.= 0.54) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและมากท่ีสุด      
( X = 4.46 - 4.58, S.D.= 0.40 - 0.54) ดงัน้ี ผูบ้ริหาร ( X = 4.58, S.D.= 0.40)  รองลงมา ไดแ้ก่ ครู 
(X = 4.46, S.D.= 0.54) ตามล าดบั 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู ้บริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก        
(X = 4.44 - 4.50, S.D.= 0.53 - 0.55) ดงัน้ี       
 1. การบริหารงาน พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
( X = 4.50, S.D.= 0.53) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด 3 รายการ ดงัน้ี ผูบ้ริหารก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและมอบหมายใหบุ้คลากรรับผิดชอบ
อยา่งเหมาะสม (X = 4.53, S.D.= 0.50) รองลงมา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
วางแผนการด าเนินงาน ( X = 4.52, S.D.= 0.50) และผูบ้ริหารให้ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน 
(X = 4.51, S.D.= 0.50) ตามล าดบั ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 2 รายการ ดงัน้ี 
ผูบ้ริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกัน ( X = 4.48, S.D.= 0.62) รองลงมา ได้แก่ 
ผูบ้ริหารนิเทศ ก ากบั ติดตาม ให้การด าเนินงานบรรลุตามแผนและเป้าหมายท่ีก าหนด (X = 4.46, S.D.= 0.53) 
ตามล าดบั 
 2. การด าเนินงาน พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
( X = 4.44, S.D.= 0.55) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด 2 รายการ ดงัน้ี บุคลากรสามารถปฏิบติังานท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มก าลงั
ความสามารถ ( X = 4.53, S.D.= 0.50) รองลงมา ไดแ้ก่ มีการจดัล าดบัความส าคญัของการด าเนิน
กิจกรรมในโครงการ (X = 4.51, S.D.= 0.53) ตามล าดบั ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มาก 8 รายการ ดงัน้ี มีการวเิคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบนัก่อนการด าเนินโครงการ (X = 4.47, S.D.= 0.50) 
รองลงมา ไดแ้ก่ มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการ (X = 4.46, S.D.= 0.50) 
มีการก าหนดปฏิทินการปฏิบติังานอยา่งชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ (X = 4.45, S.D.= 0.50) มี
การประเมินผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง (X = 4.44, 
S.D.= 0.65) มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานไวอ้ย่างชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ (X = 4.43, 
S.D.= 0.72) การปฏิบติังานทุกกิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนดและตามปฏิทินการปฏิบติังาน 
( X = 4.41, S.D.= 0.49) มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาให้การด าเนินงานทุก
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กิจกรรมในโครงการพฒันาดีข้ึน ( X = 4.39, S.D.= 0.67) และมีการประสานงานและได้รับความ
ร่วมมือจากบุคลากรและหน่วยงานภายนอกเป็นอยา่งดี (X = 4.31, S.D.= 0.46) ตามล าดบั 
   2) ปีการศึกษา 2560 ผูต้อบแบบประเมิน ศึกษาจากประชากร ประกอบด้วย 
ผูบ้ริหาร จ านวน 4 คน และครู จ านวน 115 คน ซ่ึงมีผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมเชิง
สร้างสรรค ์ดงัตารางท่ี 38 
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ตารางที ่38  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และครู เก่ียวกบัความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว 
                        ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์ปีการศึกษา 2560 

ความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการ 
กจิกรรมที่ 3 : กจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

ผู้บริหาร  (n = 4) ครู (n = 115) ภาพรวม (n = 119) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 

1. การบริหารงาน 
    1.1 ผูบ้ริหารก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและมอบหมายใหบุ้คลากรรับผดิชอบ 
          อยา่งเหมาะสม 

 
4.50 

 
0.58 

 
มาก 

 
4.63 

 
0.48 

 
มากท่ีสุด 

 
4.63 

 
0.48 

 
มากท่ีสุด 

 
5 

1.2 ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.76 0.43 มากท่ีสุด 4.77 0.42 มากท่ีสุด 3 
1.3 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหบุ้คลากรมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 4.50 0.58 มาก 4.82 0.39 มากท่ีสุด 4.81 0.40 มากท่ีสุด 1 
1.4 ผูบ้ริหารใหข้วญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.77 0.42 มากท่ีสุด 4.78 0.41 มากท่ีสุด 2 
1.5 ผูบ้ริหารนิเทศ ก ากบั ติดตาม ใหก้ารด าเนินงานบรรลุตามแผนและเป้าหมายท่ีก าหนด 4.50 0.58 มาก 4.67 0.47 มากท่ีสุด 4.66 0.47 มากท่ีสุด 4 

รวม 4.70 0.35 มากทีสุ่ด 4.73 0.44 มากทีสุ่ด 4.73 0.44 มากทีสุ่ด - 

2. การด าเนินงาน 
    2.1 มีการวเิคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบนัก่อนการด าเนินโครงการ 

 
4.25 

 
0.50 

 
มาก 

 
4.60 

 
0.49 

 
มากท่ีสุด 

 
4.59 

 
0.49 

 
มากท่ีสุด 

 
10 

2.2 มีการจดัล าดบัความส าคญัของการด าเนินกิจกรรมในโครงการ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.80 0.40 มากท่ีสุด 4.81 0.40 มากท่ีสุด 1 
2.3 มีการก าหนดปฏิทินการปฏิบติังานอยา่งชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ 4.50 0.58 มาก 4.66 0.48 มากท่ีสุด 4.65 0.48 มากท่ีสุด 8 
2.4 การปฏิบติังานทุกกิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนดและตามปฏิทิน 
      การปฏิบติังาน 

4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.66 0.48 มากท่ีสุด 4.66 0.47 มากท่ีสุด 7 
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ตารางที ่38  (ต่อ) 
 

ความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการ 
กจิกรรมที่ 3 : กจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

ผู้บริหาร  (n = 4) ครู (n = 115) ภาพรวม (n = 119) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
2.5 มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานไวอ้ยา่งชดัเจนทุกกิจกรรมของ 
      โครงการ 

4.25 0.50 มาก 4.73 0.45 มากท่ีสุด 4.71 0.45 มากท่ีสุด 4 

2.6 บุคลากรสามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งเตม็ก าลงั 
      ความสามารถ 

4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.67 0.47 มากท่ีสุด 4.67 0.47 มากท่ีสุด 6 

2.7 มีการประสานงานและไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรและหน่วยงานภายนอก 
      เป็นอยา่งดี 

4.50 0.58 มาก 4.60 0.49 มากท่ีสุด 4.60 0.49 มากท่ีสุด 9 

2.8 มีการประเมินผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการอยา่งเป็นระบบ 
      และต่อเน่ือง 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.68 0.47 มากท่ีสุด 4.69 0.46 มากท่ีสุด 5 

2.9 มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.79 0.41 มากท่ีสุด 4.80 0.40 มากท่ีสุด 2 
2.10 มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาใหก้ารด าเนินงาน  
        ทุกกิจกรรมในโครงการพฒันาดีข้ึน 

4.50 0.58 มาก 4.78 0.41 มากท่ีสุด 4.77 0.42 มากท่ีสุด 3 

รวม 4.65 0.37 มากทีสุ่ด 4.70 0.46 มากทีสุ่ด 4.69 0.46 มากทีสุ่ด - 

เฉลีย่รวม 4.67 0.36 มากทีสุ่ด 4.71 0.45 มากทีสุ่ด 4.71 0.45 มากทีสุ่ด - 
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 จากตารางท่ี 38 พบว่า ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการเก่ียวกับความ
เหมาะสมของกระบวนการของโครงการ และผลการจดักิจกรรมตามโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั กิจกรรมท่ี 3 :  กิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์ ตาม
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.71, 
S.D.= 0.45) เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
( X = 4.67 - 4.71, S.D.= 0.36 - 0.45) ดงัน้ี ครู ( X = 4.71, S.D.= 0.45) รองลงมา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร 
(X = 4.67, S.D.= 0.36) ตามล าดบั 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
(X = 4.69 - 4.73, S.D.= 0.44 - 0.46) ดงัน้ี       
 1. การบริหารงาน พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด ( X = 4.73, S.D.= 0.44) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมากท่ีสุดทุกรายการ ดงัน้ี ผูบ้ริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั (X = 4.81, 
S.D.= 0.40) รองลงมา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารใหข้วญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน (X = 4.78, S.D.= 0.41) 
ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน (X = 4.77, S.D.= 0.42) ผูบ้ริหาร
นิเทศ ก ากบั ติดตาม ให้การด าเนินงานบรรลุตามแผนและเป้าหมายท่ีก าหนด (X = 4.66, S.D.= 0.47) 
และผูบ้ริหารก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและมอบหมายใหบุ้คลากรรับผิดชอบอยา่งเหมาะสม (X = 4.63, 
S.D.= 0.48) ตามล าดบั 
 2. การด าเนินงาน พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด ( X = 4.69, S.D.= 0.46) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมากท่ีสุดทุกรายการ ดงัน้ี มีการจดัล าดบัความส าคญัของการด าเนินกิจกรรมในโครงการ 
( X = 4.81, S.D.= 0.40) รองลงมา ได้แก่ มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมใน
โครงการ (X = 4.80, S.D.= 0.40) มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาให้การด าเนินงาน
ทุกกิจกรรมในโครงการพฒันาดีข้ึน (X = 4.77, S.D.= 0.42) มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงาน    
ไวอ้ย่างชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ ( X = 4.71, S.D.= 0.45) มีการประเมินผลการด าเนินงาน
ของทุกกิจกรรมในโครงการอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง (X = 4.69, S.D.= 0.46) บุคลากรสามารถ
ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งเต็มก าลงัความสามารถ (X = 4.67, S.D.= 0.47) การปฏิบติังานทุก
กิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนดและตามปฏิทินการปฏิบัติงาน ( X = 4.66, S.D.= 0.47)           
มีการก าหนดปฏิทินการปฏิบติังานอย่างชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ ( X = 4.65, S.D.= 0.48)     
มีการประสานงานและได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและหน่วยงานภายนอกเป็นอย่างดี (X = 4.60, 
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S.D.= 0.49) และมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบนัก่อนการด าเนินโครงการ (X = 4.59, S.D.= 0.49) 
ตามล าดบั  
   3) ปีการศึกษา 2559 - 2560 ดงัตารางท่ี 39 
ตารางที ่39  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร 
                    และครูเก่ียวกบัความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด 
                       และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมเชิงสร้างสรรคโ์ดยภาพรวม 
                    ระหวา่งปีการศึกษา 2559 - 2560 
 

ความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการ 
กจิกรรมที่ 3 : กจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
ค่า t 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ 

1. การบริหารงาน 
    1.1 ผูบ้ริหารก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและมอบหมาย 
          ใหบุ้คลากรรับผดิชอบอยา่งเหมาะสม 

 
4.53 

 
0.50 

 
มากท่ีสุด 

 
4.63 

 
0.48 

 
มากท่ีสุด 

 
1.77 

1.2 ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ 
       วางแผนการด าเนินงาน 

4.52 0.50 มากท่ีสุด 4.77 0.42 มากท่ีสุด 4.29* 

1.3 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหบุ้คลากรมีปฏิสัมพนัธ์ 
      ท่ีดีต่อกนั 

4.48 0.62 มาก 4.81 0.40 มากท่ีสุด 5.18* 

1.4 ผูบ้ริหารใหข้วญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน 4.51 0.50 มากท่ีสุด 4.78 0.41 มากท่ีสุด 4.84* 
1.5 ผูบ้ริหารนิเทศ ก ากบั ติดตาม ใหก้ารด าเนินงานบรรลุ 
         ตามแผนและเป้าหมายท่ีก าหนด 

4.46 0.50 มาก 4.66 0.47 มากท่ีสุด 3.11* 

รวม 4.50 0.53 มาก 4.73 0.44 มากทีสุ่ด 7.61* 

2. การด าเนินงาน 
    2.1 มีการวเิคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบนัก่อน 
          การด าเนินโครงการ 

 
4.47 

 
0.50 

 
มาก 

 
4.59 

 
0.49 

 
มากท่ีสุด 

 
1.86 

2.2 มีการจดัล าดบัความส าคญัของการด าเนิน 
      กิจกรรมในโครงการ 

4.51 0.53 มากท่ีสุด 4.81 0.40 มากท่ีสุด 5.46* 

2.3 มีการก าหนดปฏิทินการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน 
      ทุกกิจกรรมของโครงการ 

4.45 0.50 มาก 4.65 0.48 มากท่ีสุด 3.46* 

2.4 การปฏิบติังานทุกกิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอน 
      ท่ีก าหนดและตามปฏิทินการปฏิบติังาน 

4.41 0.49 มาก 4.66 0.47 มากท่ีสุด 4.05* 
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ตารางที ่39  (ต่อ) 
 

ความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการ 
กจิกรรมที่ 3 : กจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
ค่า t 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ 
2.5 มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานไว ้
      อยา่งชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ 

4.43 0.72 มาก 4.71 0.45 มากท่ีสุด 3.60* 

2.6 บุคลากรสามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
      ไดอ้ยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ 

4.53 0.50 มากท่ีสุด 4.67 0.47 มากท่ีสุด 2.25* 

2.7 มีการประสานงานและไดรั้บความร่วมมือจาก 
       บุคลากรและหน่วยงานภายนอกเป็นอยา่งดี 

4.31 0.46 มาก 4.60 0.49 มากท่ีสุด 4.36* 

2.8 มีการประเมินผลการด าเนินงานของทุก 
      กิจกรรมในโครงการอยา่งเป็นระบบและ  
      ต่อเน่ือง 

4.44 0.65 มาก 4.69 0.46 มากท่ีสุด 3.42* 

2.9 มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานของทุก 
      กิจกรรมในโครงการ 

4.46 0.50 มาก 4.80 0.40 มากท่ีสุด 6.11* 

2.10 มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและ 
        พฒันาใหก้ารด าเนินงานทุกกิจกรรมใน 
        โครงการพฒันาดีข้ึน 

4.39 0.67 มาก 4.77 0.42 มากท่ีสุด 5.05* 

รวม 4.44 0.55 มาก 4.69 0.46 มากทีสุ่ด 10.36* 

เฉลีย่รวม 4.46 0.54 มาก 4.71 0.45 มากทีสุ่ด 11.35* 
 

 จากตารางท่ี 39 พบวา่ ผลการประเมินดา้นกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์ โดย
ภาพรวมปีการศึกษา 2559 อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.46, S.D.= 0.54) และปีการศึกษา 2560 อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด (X = 4.71, S.D.= 0.45) ซ่ึงค่าเฉล่ียปีการศึกษา 2560 สูงกว่าปีการศึกษา 2559 อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของ
กระบวนการของโครงการในกิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์ระหวา่งปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 
2560 แตกต่างกนัทุกดา้น โดยมีค่าเฉล่ียปีการศึกษา 2560 สูงกวา่ปีการศึกษา 2559 อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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   2.3.4 ผลการประเมินด้านกระบวนการเกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการของ
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กิจกรรมที่ 4 : 
กจิกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ 
        ผลการประเมินด้านกระบวนการจากความคิดเห็นของผู ้บริหาร และครู               
เก่ียวกบัความเหมาะสมของกระบวนการตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั กิจกรรมท่ี 4 : กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดั 
การเรียนรู้ ดงัตารางท่ี 40 - 42 
   1) ปีการศึกษา 2559 ผูต้อบแบบประเมิน ศึกษาจากประชากร ประกอบด้วย 
ผูบ้ริหาร จ านวน 4 คน และครู จ านวน 115 คน ซ่ึงมีผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กิจกรรมท่ี 4 : กิจกรรม
พฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ ดงัตารางท่ี 40 
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ตารางที ่40  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และครูเก่ียวกบัความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว 
                        ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั กิจกรรมท่ี 4 : กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ปีการศึกษา 2559 
                     

ความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการ 
กจิกรรมที่ 4 : กจิกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ 

ผู้บริหาร  (n = 4) ครู (n = 115) ภาพรวม (n = 119) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 

1. การบริหารงาน 
    1.1 ผูบ้ริหารก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและมอบหมายใหบุ้คลากรรับผดิชอบ 
          อยา่งเหมาะสม 

 
4.75 

 
0.50 

 
มากท่ีสุด 

 
4.43 

 
0.50 

 
มาก 

 
4.44 

 
0.50 

 
มาก 

 
3 

1.2 ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน 4.50 0.58 มาก 4.54 0.50 มากท่ีสุด 4.54 0.50 มากท่ีสุด 1 
1.3 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหบุ้คลากรมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.37 0.73 มาก 4.39 0.73 มาก 5 
1.4 ผูบ้ริหารใหข้วญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน 4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.42 0.69 มาก 4.43 0.68 มาก 4 
1.5 ผูบ้ริหารนิเทศ ก ากบั ติดตาม ใหก้ารด าเนินงานบรรลุตามแผนและเป้าหมายท่ีก าหนด 4.25 0.50 มาก 4.47 0.72 มาก 4.46 0.71 มาก 2 

รวม 4.65 0.42 มากทีสุ่ด 4.45 0.63 มาก 4.45 0.62 มาก - 

2. การด าเนินงาน 
    2.1 มีการวเิคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบนัก่อนการด าเนินโครงการ 

 
4.50 

 
0.58 

 
มาก 

 
4.34 

 
0.74 

 
มาก 

 
4.35 

 
0.73 

 
มาก 

 
10 

2.2 มีการจดัล าดบัความส าคญัของการด าเนินกิจกรรมในโครงการ 4.25 0.50 มาก 4.41 0.49 มาก 4.41 0.49 มาก 6 
2.3 มีการก าหนดปฏิทินการปฏิบติังานอยา่งชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ 4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.46 0.50 มาก 4.48 0.50 มาก 2 
2.4 การปฏิบติังานทุกกิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนดและตามปฏิทิน 
      การปฏิบติังาน 

4.50 0.58 มาก 4.48 0.50 มาก 4.49 0.50 มาก 1 
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ตารางที ่40  (ต่อ) 
 

ความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการ 
กจิกรรมที่ 4 : กจิกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ 

ผู้บริหาร  (n = 4) ครู (n = 115) ภาพรวม (n = 119) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
2.5 มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานไวอ้ยา่งชดัเจนทุกกิจกรรมของ 
      โครงการ 

4.50 0.58 มาก 4.40 0.49 มาก 4.40 0.49 มาก 7 

2.6 บุคลากรสามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งเตม็ก าลงั 
      ความสามารถ 

4.50 0.58 มาก 4.46 0.69 มาก 4.46 0.69 มาก 4 

2.7 มีการประสานงานและไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรและหน่วยงานภายนอก 
      เป็นอยา่งดี 

4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.42 0.73 มาก 4.43 0.72 มาก 5 

2.8 มีการประเมินผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการอยา่งเป็นระบบ 
      และต่อเน่ือง 

4.25 0.50 มาก 4.48 0.63 มาก 4.47 0.62 มาก 3 

2.9 มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการ 4.50 0.58 มาก 4.39 0.77 มาก 4.39 0.76 มาก 8 
2.10 มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาใหก้ารด าเนินงาน  
        ทุกกิจกรรมในโครงการพฒันาดีข้ึน 

4.25 0.50 มาก 4.37 0.73 มาก 4.37 0.72 มาก 9 

รวม 4.48 0.54 มาก 4.42 0.63 มาก 4.43 0.62 มาก - 

เฉลีย่รวม 4.54 0.50 มากทีสุ่ด 4.43 0.63 มาก 4.43 0.62 มาก - 
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 จากตารางท่ี 40 พบว่า ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการเก่ียวกับความ
เหมาะสมของกระบวนการของโครงการ และผลการจดักิจกรรมตามโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั กิจกรรมท่ี 4 :  กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และครู ปีการศึกษา 2559 โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.43, S.D.= 0.62) เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมี
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากและมากท่ีสุด (X = 4.43 - 4.54, S.D.= 0.50 - 0.63) ดงัน้ี ผูบ้ริหาร (X = 4.54, 
S.D.= 0.50)  รองลงมา ไดแ้ก่ ครู (X = 4.43, S.D.= 0.63) ตามล าดบั 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู ้บริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก        
(X = 4.43 - 4.45, S.D.= 0.62) ดงัน้ี       
 1. การบริหารงาน พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
( X = 4.45, S.D.= 0.62) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด 1 รายการ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน 
(X = 4.54, S.D.= 0.50) ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 4 รายการ ดงัน้ี ผูบ้ริหารนิเทศ 
ก ากบั ติดตาม ให้การด าเนินงานบรรลุตามแผนและเป้าหมายท่ีก าหนด (X = 4.46, S.D.= 0.71) รองลงมา 
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารก าหนดบทบาทหน้าท่ีและมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบอย่างเหมาะสม (X = 4.44, 
S.D.= 0.50) ผูบ้ริหารให้ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน ( X = 4.43, S.D.= 0.68) และผูบ้ริหาร
ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั (X = 4.39, S.D.= 0.73) ตามล าดบั  
 2. การด าเนินงาน พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
( X = 4.43, S.D.= 0.62) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมากทุกรายการ ดงัน้ี การปฏิบติังานทุกกิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนดและตามปฏิทิน
การปฏิบติังาน ( X = 4.49, S.D.= 0.50) รองลงมา ได้แก่ มีการก าหนดปฏิทินการปฏิบติังานอย่าง
ชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ ( X = 4.48, S.D.= 0.50) มีการประเมินผลการด าเนินงานของทุก
กิจกรรมในโครงการอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง ( X = 4.47, S.D.= 0.62) บุคลากรสามารถ
ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งเต็มก าลงัความสามารถ (X = 4.46, S.D.= 0.69) มีการประสานงาน
และไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรและหน่วยงานภายนอกเป็นอย่างดี ( X = 4.43, S.D.= 0.72) มี
การจดัล าดบัความส าคญัของการด าเนินกิจกรรมในโครงการ (X = 4.41, S.D.= 0.49) มีการก าหนด
ระยะเวลาในการด าเนินงานไวอ้ยา่งชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ (X = 4.40, S.D.= 0.49) มีการรายงาน
สรุปผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการ (X = 4.39, S.D.= 0.76) มีการน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพฒันาให้การด าเนินงานทุกกิจกรรมในโครงการพฒันาดีข้ึน (X = 4.37, S.D.= 0.72) 
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และมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบันก่อนการด าเนินโครงการ ( X = 4.35, S.D.= 0.73) 
ตามล าดบั 
   2) ปีการศึกษา 2560 ผูต้อบแบบประเมิน ศึกษาจากประชากร ประกอบด้วย 
ผูบ้ริหาร จ านวน 4 คน และครู จ านวน 115 คน ซ่ึงมีผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กิจกรรมท่ี 4 : กิจกรรม
พฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ ดงัตารางท่ี 41 
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ตารางที ่41  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และครู เก่ียวกบัความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว 
                         ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั กิจกรรมท่ี 4 : กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ปีการศึกษา 2560 
                     

ความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการ 
กจิกรรมที่ 4 : กจิกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ 

ผู้บริหาร  (n = 4) ครู (n = 115) ภาพรวม (n = 119) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 

1. การบริหารงาน 
    1.1 ผูบ้ริหารก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและมอบหมายใหบุ้คลากรรับผดิชอบ 
          อยา่งเหมาะสม 

 
4.00 

 
0.00 

 
มาก 

 
4.62 

 
0.49 

 
มากท่ีสุด 

 
4.60 

 
0.49 

 
มากท่ีสุด 

 
5 

1.2 ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน 4.50 0.58 มาก 4.69 0.47 มากท่ีสุด 4.68 0.47 มากท่ีสุด 3 
1.3 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหบุ้คลากรมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 4.50 0.58 มาก 4.66 0.48 มากท่ีสุด 4.66 0.48 มากท่ีสุด 4 
1.4 ผูบ้ริหารใหข้วญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน 4.50 0.58 มาก 4.83 0.38 มากท่ีสุด 4.82 0.39 มากท่ีสุด 1 
1.5 ผูบ้ริหารนิเทศ ก ากบั ติดตาม ใหก้ารด าเนินงานบรรลุตามแผนและเป้าหมายท่ีก าหนด 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.80 0.48 มากท่ีสุด 4.81 0.47 มากท่ีสุด 2 

รวม 4.50 0.35 มาก 4.72 0.46 มากทีสุ่ด 4.71 0.46 มากทีสุ่ด - 

2. การด าเนินงาน 
    2.1 มีการวเิคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบนัก่อนการด าเนินโครงการ 

 
4.50 

 
0.58 

 
มาก 

 
4.72 

 
0.45 

 
มากท่ีสุด 

 
4.71 

 
0.45 

 
มากท่ีสุด 

 
7 

2.2 มีการจดัล าดบัความส าคญัของการด าเนินกิจกรรมในโครงการ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.65 0.48 มากท่ีสุด 4.67 0.47 มากท่ีสุด 8 
2.3 มีการก าหนดปฏิทินการปฏิบติังานอยา่งชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ 4.25 0.50 มาก 4.64 0.48 มากท่ีสุด 4.63 0.48 มากท่ีสุด 10 
2.4 การปฏิบติังานทุกกิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนดและตามปฏิทิน 
      การปฏิบติังาน 

4.25 0.50 มาก 4.75 0.44 มากท่ีสุด 4.73 0.45 มากท่ีสุด 5 
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ตารางที ่41  (ต่อ) 
 

ความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการ 
กจิกรรมที่ 4 : กจิกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ 

ผู้บริหาร  (n = 4) ครู (n = 115) ภาพรวม (n = 119) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
2.5 มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานไวอ้ยา่งชดัเจนทุกกิจกรรมของ 
      โครงการ 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.76 0.47 มากท่ีสุด 4.77 0.46 มากท่ีสุด 3 

2.6 บุคลากรสามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งเตม็ก าลงั 
      ความสามารถ 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 4.78 0.45 มากท่ีสุด 4.79 0.45 มากท่ีสุด 1 

2.7 มีการประสานงานและไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรและหน่วยงานภายนอก 
      เป็นอยา่งดี 

4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.78 0.45 มากท่ีสุด 4.78 0.45 มากท่ีสุด 2 

2.8 มีการประเมินผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการอยา่งเป็นระบบ 
      และต่อเน่ือง 

4.75 0.50 มากท่ีสุด 4.72 0.45 มากท่ีสุด 4.72 0.45 มากท่ีสุด 6 

2.9 มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการ 4.50 0.58 มาก 4.76 0.43 มากท่ีสุด 4.75 0.44 มากท่ีสุด 4 
2.10 มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาใหก้ารด าเนินงาน  
        ทุกกิจกรรมในโครงการพฒันาดีข้ึน 

4.50 0.58 มาก 4.67 0.47 มากท่ีสุด 4.66 0.47 มากท่ีสุด 9 

รวม 4.65 0.37 มากทีสุ่ด 4.72 0.46 มากทีสุ่ด 4.72 0.46 มากทีสุ่ด - 

เฉลีย่รวม 4.59 0.36 มากทีสุ่ด 4.72 0.46 มากทีสุ่ด 4.72 0.46 มากทีสุ่ด - 
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 จากตารางท่ี 41 พบว่า ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการเก่ียวกับความ
เหมาะสมของกระบวนการของโครงการ และผลการจดักิจกรรมตามโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั กิจกรรมท่ี 4 :  กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู ปีการศึกษา 2560 โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.72, S.D.= 0.46) เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบวา่ ผูบ้ริหารและครู
มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.59 - 4.72, S.D.= 0.36 - 0.46) ดงัน้ี ครู (X = 4.72, S.D.= 0.46) 
รองลงมา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร (X = 4.59, S.D.= 0.36) ตามล าดบั 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
(X = 4.71 – 4.72, S.D.= 0.46) ดงัน้ี       
 1. การบริหารงาน พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด ( X = 4.71, S.D.= 0.46) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมากท่ีสุดทุกรายการ ดงัน้ี ผูบ้ริหารให้ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน (X = 4.82, S.D.= 0.39) 
รองลงมา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารนิเทศ ก ากบั ติดตาม ให้การด าเนินงานบรรลุตามแผนและเป้าหมายท่ีก าหนด 
(X = 4.81, S.D.= 0.47) ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน (X = 4.68, 
S.D.= 0.47) ผูบ้ริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั (X = 4.66, S.D.= 0.48) และผูบ้ริหาร
ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบอยา่งเหมาะสม (X = 4.60, S.D.= 0.49) 
ตามล าดบั 
 2. การด าเนินงาน พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด ( X = 4.72, S.D.= 0.46) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมากท่ีสุดทุกรายการ ดงัน้ี บุคลากรสามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งเต็มก าลงั
ความสามารถ (X = 4.79, S.D.= 0.45) รองลงมา ไดแ้ก่ มีการประสานงานและไดรั้บความร่วมมือจาก
บุคลากรและหน่วยงานภายนอกเป็นอยา่งดี (X = 4.78, S.D.= 0.45) มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงาน
ไวอ้ย่างชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ (X = 4.77, S.D.= 0.46) มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ของทุกกิจกรรมในโครงการ (X = 4.75, S.D.= 0.44) การปฏิบติังานทุกกิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอน
ท่ีก าหนดและตามปฏิทินการปฏิบติังาน ( X = 4.73, S.D.= 0.45) มีการประเมินผลการด าเนินงาน
ของทุกกิจกรรมในโครงการอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง ( X = 4.72, S.D.= 0.45) มีการวิเคราะห์
สภาพปัญหาในปัจจุบนัก่อนการด าเนินโครงการ (X = 4.71, S.D.= 0.45) มีการจดัล าดบัความส าคญั
ของการด าเนินกิจกรรมในโครงการ ( X = 4.67, S.D.= 0.47) มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง   
และพฒันาใหก้ารด าเนินงานทุกกิจกรรมในโครงการพฒันาดีข้ึน (X = 4.66, S.D.= 0.47) และมีการก าหนด
ปฏิทินการปฏิบติังานอยา่งชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ (X = 4.63, S.D.= 0.48) ตามล าดบั  
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   3) ปีการศึกษา 2559 - 2560 ดงัตารางท่ี 42 
ตารางที ่42  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร 
                 และครูเก่ียวกบัความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด 
                       และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั กิจกรรมท่ี 4 : กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและ  
                    ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้โดยภาพรวม ระหวา่งปีการศึกษา 2559 - 2560 
 

ความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการ 
กจิกรรมที่ 4 : กจิกรรมพฒันาบรรยากาศ               
และส่ิงแวดล้อมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
ค่า t 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ 

1. การบริหารงาน 
    1.1 ผูบ้ริหารก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและมอบ 
          หมายใหบุ้คลากรรับผิดชอบอยา่งเหมาะสม 

 
4.44 

 
0.50 

 
มาก 

 
4.60 

 
0.49 

 
มากท่ีสุด 

 
2.57* 

1.2 ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ 
       วางแผนการด าเนินงาน 

4.54 0.50 มากท่ีสุด 4.68 0.47 มากท่ีสุด 2.38* 

1.3 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหบุ้คลากรมีปฏิสัมพนัธ์ 
      ท่ีดีต่อกนั 

4.39 0.73 มาก 4.66 0.48 มากท่ีสุด 3.49* 

1.4 ผูบ้ริหารใหข้วญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน 4.43 0.68 มาก 4.82 0.39 มากท่ีสุด 5.39* 
1.5 ผูบ้ริหารนิเทศ ก ากบั ติดตาม ใหก้ารด าเนินงานบรรลุ 
         ตามแผนและเป้าหมายท่ีก าหนด 

4.46 0.71 มาก 4.81 0.47 มากท่ีสุด 4.24* 

รวม 4.45 0.62 มาก 4.71 0.46 มากทีสุ่ด 7.33* 

2. การด าเนินงาน 
    2.1 มีการวเิคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบนัก่อน 
          การด าเนินโครงการ 

 
4.35 

 
0.73 

 
มาก 

 
4.71 

 
0.45 

 
มากท่ีสุด 

 
4.63* 

2.2 มีการจดัล าดบัความส าคญัของการด าเนิน 
      กิจกรรมในโครงการ 

4.41 0.49 มาก 4.67 0.47 มากท่ีสุด 4.51* 

2.3 มีการก าหนดปฏิทินการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน 
      ทุกกิจกรรมของโครงการ 

4.48 0.50 มาก 4.63 0.48 มากท่ีสุด 2.33* 

2.4 การปฏิบติังานทุกกิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอน 
      ท่ีก าหนดและตามปฏิทินการปฏิบติังาน 

4.49 0.50 มาก 4.73 0.45 มากท่ีสุด 4.05* 
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ตารางที ่42  (ต่อ) 
 

ความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการ 
กจิกรรมที่ 4 : กจิกรรมพฒันาบรรยากาศ               
และส่ิงแวดล้อมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
ค่า t 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ 

2.5 มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานไว ้
      อยา่งชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ 

4.40 0.49 มาก 4.77 0.46 มากท่ีสุด 5.77* 

2.6 บุคลากรสามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
      ไดอ้ยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ 

4.46 0.69 มาก 4.79 0.45 มากท่ีสุด 4.39* 

2.7 มีการประสานงานและไดรั้บความร่วมมือจาก 
       บุคลากรและหน่วยงานภายนอกเป็นอยา่งดี 

4.43 0.72 มาก 4.78 0.45 มากท่ีสุด 4.53* 

2.8 มีการประเมินผลการด าเนินงานของทุก 
      กิจกรรมในโครงการอยา่งเป็นระบบและ  
      ต่อเน่ือง 

4.47 0.62 มาก 4.72 0.45 มากท่ีสุด 3.78* 

2.9 มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานของทุก 
      กิจกรรมในโครงการ 

4.39 0.76 มาก 4.75 0.44 มากท่ีสุด 4.19* 

2.10 มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและ 
        พฒันาใหก้ารด าเนินงานทุกกิจกรรมใน 
        โครงการพฒันาดีข้ึน 

4.37 0.72 มาก 4.66 0.47 มากท่ีสุด 3.98* 

รวม 4.43 0.62 มาก 4.72 0.46 มากทีสุ่ด 11.14* 

เฉลีย่รวม 4.43 0.62 มาก 4.72 0.46 มากทีสุ่ด 10.83* 
 
 จากตารางท่ี 42 พบวา่ ผลการประเมินดา้นกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั กิจกรรมท่ี 4 : กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โดยภาพรวมปีการศึกษา 2559 อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.43, 
S.D.= 0.62) และปีการศึกษา 2560 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.72, S.D.= 0.46) ซ่ึงค่าเฉล่ียปีการศึกษา 
2560 สูงกวา่ปีการศึกษา 2559 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของ
กระบวนการของโครงการในกิจกรรมท่ี 4 : กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ        
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การจดัการเรียนรู้ ระหวา่งปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 แตกต่างกนัทุกดา้น โดยมีค่าเฉล่ีย
ปีการศึกษา 2560 สูงกวา่ปีการศึกษา 2559 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
       2.4  ผลการประเมินด้านผลผลติ 
                                 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด 
และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั มีดงัน้ี 
                                 2.4.1 ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ตามมาตรฐานโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2559 - 2560      
ดงัตารางท่ี 43 

ตารางที ่43  แสดงผลการประเมินตนเองของโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ตามมาตรฐานโครงการ 
                    สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 - 2560 
                

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2559 ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2560 

คะแนน 
ทีไ่ด้ 

รายการ 
คะแนน 
ทีไ่ด้ 

รายการ 

1. มาตรฐานด้านการป้องกนั 
    1.1 สถานศึกษาด าเนินการ 
          หอ้งเรียนสีขาว 

 
40.00 

 
หอ้งเรียนทั้งหมด 65 หอ้ง 
หอ้งเรียนสีขาวดีเด่น 65 หอ้ง 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
40.00 

 
หอ้งเรียนทั้งหมด 65 หอ้ง 
หอ้งเรียนสีขาวดีเด่น 65 หอ้ง 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 

    1.2 สถานศึกษามีการจดั 
          การเรียนการสอนตาม 
          แนวทางการจดัการเรียนรู้  
          การสร้างภูมิคุม้กนั 
          สารเสพติด เพื่อพฒันา 
          ทกัษะชีวตินกัเรียน 

10.00 1) โรงเรียนมีการแต่งตั้ง 
    คณะกรรมการด าเนินงาน       
     ประกอบดว้ยครู นกัเรียน  
   ผูป้กครอง คณะกรรมการ 
     สถานศึกษา และเจา้หนา้ท่ี
2) จดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ 
     การจดัการเรียนรู้ 
3) สอดแทรกยาเสพติดใน 
    การเรียนการสอน และ 
    บูรณาการในแผนการจดั 
     การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
     การเรียนรู้และกิจกรรม 
     นอกหลกัสูตร 

10.00 1) โรงเรียนมีการแต่งตั้ง 
    คณะกรรมการด าเนินงาน       
     ประกอบดว้ยครู นกัเรียน  
    ผูป้กครอง คณะกรรมการ 
     สถานศึกษา และเจา้หนา้ท่ี
2) จดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ 
     การจดัการเรียนรู้ 
3) สอดแทรกยาเสพติดใน 
     การเรียนการสอน และ 
     บูรณาการในแผนการจดั 
     การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
     การเรียนรู้และกิจกรรม 
    นอกหลกัสูตร 
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ตารางที ่43  (ต่อ) 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2559 ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2560 

คะแนน 
ทีไ่ด้ 

รายการ 
คะแนน 
ทีไ่ด้ 

รายการ 

    1.3 สถานศึกษาจดักิจกรรม 
           เชิงสร้างสรรค ์เพื่อ 
           ป้องกนัยาเสพติด 

10.00 โรงเรียนมีการจดักิจกรรม กีฬา 
ดนตรี ศิลปะ อาชีพ คุณธรรม 
จิตสาธารณะ การแข่งขนั
วชิาการ โครงงานบูรณาการ 
การรณรงคป้์องกนัยาเสพติด 
ลูกเสือ/เนตรนารี ยวุกาชาด 
ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ และ      
TO BE NUMBER ONEให้
เหมาะกบัความตอ้งการของ
นกัเรียนในแต่ละช่วงวยั 

10.00 โรงเรียนมีการจดักิจกรรม 
กีฬา ดนตรี ศิลปะ อาชีพ 
คุณธรรม จิตสาธารณะ  
การแข่งขนัวชิาการ โครงงาน
บูรณาการ การรณรงคป้์องกนั
ยาเสพติด ลูกเสือ/เนตรนารี 
ยวุกาชาด ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ 
และ TO BE NUMBER ONE
ใหเ้หมาะกบัความตอ้งการ
ของนกัเรียนในแต่ละช่วงวยั 

รวมคะแนนมาตรฐาน 
ด้านการป้องกนั 

60.00 - 60.00 - 

2. มาตรฐานด้านค้นหา 
    2.1 สถานศึกษามีขอ้มูล 
          นกัเรียนรายบุคคล 

 
2.50 

 
โรงเรียนจดัท าขอ้มูลนกัเรียน
เป็นรายบุคคลจากฐานขอ้มูล 
DMC ระเบียนสะสมนกัเรียน
รายบุคคล มีแบบประเมิน
พฤติกรรมเด็ก (SDQ) ทุกคน 

 
2.50 

 
โรงเรียนจดัท าขอ้มูลนกัเรียน
เป็นรายบุคคลจากฐานขอ้มูล 
DMC ระเบียนสะสมนกัเรียน
รายบุคคล มีแบบประเมิน
พฤติกรรมเด็ก (SDQ) ทุกคน 

    2.2 สถานศึกษามีการสุ่ม 
          ตรวจปัสสาวะของ 
          นกัเรียนกลุ่มเส่ียง/ 
          กลุ่มเสพ/กลุ่มติด 

1.00 โรงเรียนตรวจปัสสาวะ
นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและมีปัญหา
อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
และตรวจทุกคร้ังท่ีมีปัญหา 

1.00 โรงเรียนตรวจปัสสาวะ
นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและมี
ปัญหาอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 
1 คร้ัง และตรวจทุกคร้ังท่ีมี
ปัญหา 

    2.3 สถานศึกษามีการคดั 
          กรอง จ าแนกกลุ่มปลอด/  
          กลุ่มเส่ียง/ กลุ่มเสพ/  
          กลุ่มติด/ กลุ่มคา้ 

2.50 โรงเรียนมีการคดักรอง
นกัเรียนเป็นรายบุคคลทุกคน 
ของภาคเรียนท่ี 1 และ 2 

2.50 โรงเรียนมีการคดักรอง
นกัเรียนเป็นรายบุคคลทุกคน 
ของภาคเรียนท่ี 1 และ 2 
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ตารางที ่43  (ต่อ) 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2559 ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2560 

คะแนน 
ทีไ่ด้ 

รายการ 
คะแนน 
ทีไ่ด้ 

รายการ 

   2.4 สถานศึกษามีการรายงาน 
         การส ารวจสภาพการใช้ 
         สารเสพติด/ยาเสพติด 

1.00 โรงเรียนมีการตรวจติดตาม
การใชส้ารเสพติดทุก              
ปีการศึกษา โดยรายงานต่อ
หน่วยงานตน้สังกดั (สพม.1) 

2.50 โรงเรียนมีการตรวจติดตาม
การใชส้ารเสพติดทุกภาค
เรียน (ปีละ 2 คร้ัง) โดย
รายงานต่อหน่วยงานตน้
สังกดั (สพม.1) 

รวมคะแนนมาตรฐาน 
ด้านค้นหา 

7.00 - 8.50 - 

3. มาตรฐานด้านรักษา 
    3.1 สถานศึกษามีนโยบายใน 
          การบ าบดัรักษาและ 
          ส่งต่อหน่วยงานสังกดั 
          กระทรวงสาธารณสุข  
          หรือหน่วยงานอ่ืน 

 
5.00 

 
1) โรงเรียนมีการก าหนด 
  นโยบายการบ าบดั          

และการส่งต่อ 
2)  โรงเรียนแต่งตั้ง 
 คณะกรรมการบ าบดัรักษา  
 ตามค าสั่งกลุ่มบริหารงาน 
 บุคคล 
3) โรงเรียนมีการก าหนด 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    บ าบดัรักษาทั้งร่างกาย 
    และจิตใจ 
4) โรงเรียนมีเครือข่าย 
   การบ าบดัรักษา 
  และการส่งต่อ ศูนยบ์ริการ
 สาธารณสุข 30 
 และโรงพยาบาลธนบุรี 

 
5.00 

 
1) โรงเรียนมีการก าหนด 
    นโยบายการบ าบดัและ 
    การส่งต่อ  
2) โรงเรียนแต่งตั้ง 
     คณะกรรมการบ าบดัรักษา  
     ตามค าสั่งกลุ่มบริหารงาน 
   บุคคล 
3) โรงเรียนมีการก าหนด 
     ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     บ าบดัรักษาทั้งร่างกาย 
     และจิตใจ 
4) โรงเรียนมีเครือข่าย 
     การบ าบดัรักษา 
     และการส่งต่อ ศูนยบ์ริการ 
 สาธารณสุข 30 และ
 โรงพยาบาลธนบุรี 
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ตารางที ่43  (ต่อ) 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2559 ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2560 

คะแนน 
ทีไ่ด้ 

รายการ 
คะแนน 
ทีไ่ด้ 

รายการ 

    3.2 สถานศึกษามี “คลินิก 
           เสมารักษ”์ (จิตสังคม 
          บ าบดัในสถานศึกษา) 

5.00 1) โรงเรียนมีการจดัตั้ง  
    “คลินิกเสมารักษ”์  
2) โรงเรียนมีการแต่งตั้ง 
     คณะกรรมการด าเนินงาน  
    “คลินิกเสมารักษ”์ และ 
    คณะกรรมการด าเนินงาน 
     สถานศึกษาสีขาว ปลอด 
    ยาเสพติด และอบายมุข 
3) มีการก าหนดขั้นตอน 
   การด าเนินงานอยา่งชดัเจน 
4) โรงเรียนมอบหมายให ้   
 กลุ่มบริหารงานบุคคล  
 งานป้องกนัและแกไ้ข
 ปัญหายาเสพติดสรุป     
 และรายงานผลการ
 ด าเนินงาน 

5.00 1) โรงเรียนมีการจดัตั้ง  
     “คลินิกเสมารักษ”์  
2) โรงเรียนมีการแต่งตั้ง 
     คณะกรรมการด าเนินงาน  
    “คลินิกเสมารักษ”์ และ 
     คณะกรรมการด าเนินงาน 
     สถานศึกษาสีขาว ปลอด 
     ยาเสพติด และอบายมุข 
3) มีการก าหนดขั้นตอน 
    การด าเนินงานอยา่งชดัเจน 
4) โรงเรียนมอบหมายให้ 
     กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 งานป้องกนัและแกไ้ข
 ปัญหายาเสพติดสรุป   
 และรายงานผลการ
 ด าเนินงาน 

รวมคะแนนมาตรฐาน 
ด้านรักษา 

10.00 - 10.00 - 
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ตารางที ่43  (ต่อ) 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2559 ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2560 

คะแนน 
ทีไ่ด้ 

รายการ 
คะแนน 
ทีไ่ด้ 

รายการ 

4. มาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง 
    4.1 สถานศึกษามีตูเ้สมารักษ ์ 
          (รับเร่ืองปัญหายาเสพติด 
          และอบายมุข) 

 
5.00 

 
1) โรงเรียนมีตูเ้สมารักษ ์ 
     ติดตั้งตามจุดจ านวน 4 ตู ้
2) โรงเรียนมีการแต่งตั้ง 
     คณะกรรมการเฝ้าระวงั  
     ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ       
     คณะกรรมการด าเนินงาน 
     สถานศึกษาสีขาว ปลอด 
     ยาเสพติดและอบายมุข 
3) โรงเรียนมีบนัทึกรับเร่ือง 
     ปัญหายาเสพติดและอบายมุข 
4) โรงเรียนมอบหมายให้ 
     งานป้องกนัและแกไ้ข 
     ปัญหายาเสพติดสรุป 
     และรายงานผลการ

ด าเนินงาน 

 
5.00 

 
1) โรงเรียนมีตูเ้สมารักษ ์ 
     ติดตั้งตามจุดจ านวน 4 ตู ้
2) โรงเรียนมีการแต่งตั้ง 
     คณะกรรมการเฝ้าระวงั  
     ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ       
     คณะกรรมการด าเนินงาน 
     สถานศึกษาสีขาว ปลอด 
     ยาเสพติดและอบายมุข 
3) โรงเรียนมีบนัทึกรับเร่ือง 
     ปัญหายาเสพติดและอบายมุข 
4) โรงเรียนมอบหมายให้ 
     งานป้องกนัและแกไ้ข 
     ปัญหายาเสพติดสรุป 
     และรายงานผลการ

ด าเนินงาน 
   4.2 สถานศึกษามีเครือข่าย 
         ดา้นการเฝ้าระวงัปัญหา 
         ยาเสพติดและอบายมุข  

4.00 โรงเรียนมีเครือข่ายเฝ้าระวงั 
ไดแ้ก่ ชุมนุมเสมารักษป้์องกนั
ยาเสพติด โครงการครูทหาร
เพื่อฝึกระเบียบวนิยั ครูพระ
เพื่อฝึกใหอ้ยูใ่นศีลธรรม ครู
ต ารวจใหค้วามรู้ยาเสพติด และ
ไดรั้บความร่วมมือจากเครือข่าย
ผูป้กครอง สถานีต ารวจ 
นครบาลบางกอกนอ้ย 
โรงพยาบาลธนบุรี ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข 30  

5.00 โรงเรียนมีเครือข่ายเฝ้าระวงั 
ไดแ้ก่ ชุมนุมเสมารักษป้์องกนั
ยาเสพติด โครงการครูทหาร
เพื่อฝึกระเบียบวนิยั ครูพระ
เพื่อฝึกใหอ้ยูใ่นศีลธรรม ครู
ต ารวจให้ความรู้ยาเสพติด และ
ไดรั้บความร่วมมือจากเครือข่าย
ผูป้กครอง สถานีต ารวจ 
นครบาลบางกอกนอ้ย 
โรงพยาบาลธนบุรี ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข 30 และกองพนั
ทหารปืนใหญ่ท่ี 109 

รวมคะแนนมาตรฐาน 
ด้านการเฝ้าระวงั 

9.00 - 10.00 - 
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ตารางที ่43  (ต่อ) 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2559 ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2560 

คะแนน 
ทีไ่ด้ 

รายการ 
คะแนน 
ทีไ่ด้ 

รายการ 

5. มาตรฐานด้านการบริหาร 
    จัดการ 
    5.1 สถานศึกษามีนโยบาย 
          และยทุธศาสตร์ 

 
 
2.00 

 
 
1) โรงเรียนมีการก าหนด 
     นโยบายป้องกนัและแกไ้ข 
     ปัญหายาเสพติด 
2) โรงเรียนมีการก าหนด 
     ยทุธศาสตร์การป้องกนั 
     และแกไ้ขปัญหายาเสพติด  
     วสิัยทศัน์ พนัธกิจ     
     และเป้าประสงค ์ 
3) โรงเรียนมีแนวปฏิบติัใน 
     การป้องปราม อบายมุข  
     การพนนั และการทะเลาะ 
     ววิาทในโรงเรียน โดย 
     มีการก าหนดบทบาทของ 
     โรงเรียน นกัเรียน  
     ผูป้กครอง และชุมชน 
4) โรงเรียนมีประกาศ 
     นโยบายและค าสั่งแต่งตั้ง 
     คณะกรรมการด าเนินงาน 

 
 
2.00 

 
 
1) โรงเรียนมีการก าหนด 
     นโยบายป้องกนัและแกไ้ข 
     ปัญหายาเสพติด 
2) โรงเรียนมีการก าหนด 
     ยทุธศาสตร์การป้องกนั 
     และแกไ้ขปัญหายาเสพติด  
     วสิัยทศัน์ พนัธกิจ     
     และเป้าประสงค ์ 
3) โรงเรียนมีแนวปฏิบติัใน 
     การป้องปราม อบายมุข  
     การพนนั และการทะเลาะ 
     ววิาทในโรงเรียน โดย 
     มีการก าหนดบทบาทของ 
     โรงเรียน นกัเรียน  
     ผูป้กครอง และชุมชน 
4) โรงเรียนมีประกาศ 
     นโยบายและค าสั่งแต่งตั้ง 
     คณะกรรมการด าเนินงาน 

    5.2 สถานศึกษามีแผนงาน 
           และโครงการ/กิจกรรม 

1.00 โรงเรียนมีแผนปฏิบติัการท่ี
สอดคลอ้งกบันโยบายและ
ยทุธศาสตร์ 5 ดา้นอยา่งนอ้ย  
1 โครงการ 4 กิจกรรม 

1.00 โรงเรียนมีแผนปฏิบติัการท่ี
สอดคลอ้งกบันโยบายและ
ยทุธศาสตร์ 5 ดา้นอยา่งนอ้ย 
1 โครงการ 4 กิจกรรม 

 

 

 

 

 



210 
 

ตารางที ่43  (ต่อ) 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2559 ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2560 

คะแนน 
ทีไ่ด้ 

รายการ 
คะแนน 
ทีไ่ด้ 

รายการ 

    5.3 สถานศึกษามี 
          คณะกรรมการด าเนินงาน 
          และมีห้องปฏิบติักิจกรรม 

2.00 1) โรงเรียนมีค าสั่งแต่งตั้ง 
    คณะกรรมการด าเนินงาน 
2) โรงเรียนมีการบนัทึกการ 
     ประชุม  
3)  โรงเรียนมีการจดั 
 สภาพแวดลอ้มเพื่อใหเ้ป็น 
      หอ้งปฏิบติักิจกรรม 
4)  โรงเรียนมีการบนัทึก 
      การใชห้อ้งปฏิบติักิจกรรม 

2.00 1) โรงเรียนมีค าสั่งแต่งตั้ง 
     คณะกรรมการด าเนินงาน 
2)  โรงเรียนมีการบนัทึกการ 
 ประชุม  
3) โรงเรียนมีการจดั 
 สภาพแวดลอ้มเพื่อใหเ้ป็น 
 หอ้งปฏิบติักิจกรรม 
4) โรงเรียนมีการบนัทึก 
    การใชห้อ้งปฏิบติักิจกรรม 

   5.4 สถานศึกษามีความร่วมมือ 
          และประสานงานกบั 
          หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
          บูรณาการบริหารแบบมี 
          ส่วนร่วมกบัภาคีเครือข่าย 
          ทุกภาคส่วน 

1.50  โรงเรียนมีการท าบนัทึก
 ความร่วมมือกบั
 โรงพยาบาลธนบุรี 
 ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 30 
 สถานีต ารวจนครบาล
 บางกอกนอ้ย  

2.00  โรงเรียนมีการท าบนัทึก
 ความร่วมมือกบั
 โรงพยาบาลธนบุรี 
 ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 30 
 สถานีต ารวจนครบาล
 บางกอกนอ้ย และกองพนั
 ทหารปืนใหญ่ท่ี 109 

    5.5 สถานศึกษามีการก ากบั 
          ติดตามประเมินผล 
          และรายงานหน่วยงานท่ี 
          เก่ียวขอ้ง  

1.50 1)  โรงเรียนมีค าสั่งแต่งตั้ง 
     คณะกรรมการก ากบั  
     ติดตามและประเมินผล 
     ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ       
      คณะกรรมการด าเนินงาน 
      สถานศึกษาสีขาว ปลอด 
 ยาเสพติด และอบายมุข 
2)  โรงเรียนมีปฏิทินการ 
      ปฏิบติังาน 
3)  โรงเรียนมีการบนัทึก 
      การก ากบัติดตาม 

2.00 1) โรงเรียนมีค าสั่งแต่งตั้ง 
     คณะกรรมการก ากบั  
     ติดตามและประเมินผล       
     ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ       
  คณะกรรมการด าเนินงาน 
 สถานศึกษาสีขาว ปลอด 
    ยาเสพติด และอบายมุข 
2)  โรงเรียนมีปฏิทินการ 
   ปฏิบติังาน 
3) โรงเรียนมีการบนัทึก 
    การก ากบัติดตาม 
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ตารางที ่43  (ต่อ) 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2559 ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2560 

คะแนน 
ทีไ่ด้ 

รายการ 
คะแนน 
ทีไ่ด้ 

รายการ 

    4) โรงเรียนมีการรายงานผล 
     การด าเนินงานใหห้น่วย 
     งานตน้สังกดั (สพม.1)  
     ทราบ 

รวมคะแนนมาตรฐาน 
ด้านการบริหารจัดการ 

8.00 - 9.00 - 

รวมคะแนนทุกมาตรฐาน 
(ร้อยละ) 

94.00 - 97.50 - 

 
                จากตารางท่ี 43 พบวา่ ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั 
ตามมาตรฐานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 (ร้อยละ 
94.00) และปีการศึกษา 2560 (ร้อยละ 97.50) ซ่ึงผลการประเมินตนเองของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั 
ตามมาตรฐานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 สูงกวา่ปี
การศึกษา 2559 
        2.4.2 ผลการประเมินผลผลติของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั หลงัการด าเนินโครงการ ด้านความส าเร็จของการด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 - 2560 ดงัตารางท่ี 44 - 46 
    1)  ปีการศึกษา 2559 ผูต้อบแบบประเมิน ศึกษาจากประชากร ประกอบด้วย 
ผูบ้ริหาร จ านวน 4 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 15 คน ครู จ านวน 115 คน 
บุคลากรเครือข่าย จ านวน 40 คน และศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย นกัเรียน จ านวน 372 คน และ
ผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 372 คน ซ่ึงมีผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ดงัตารางท่ี 44 
                  



212 
 

ตารางที ่44  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการประเมินผลผลิตของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั  
                     ปีการศึกษา 2559 
 

ผลผลติของโครงการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 372) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 372) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 918) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
กจิกรรมห้องเรียนสีขาว  
1. นกัเรียนแกนน ามีจิตสาธารณะ 
      ท่ีดีต่อการด าเนินงานป้องกนั 
      และแกไ้ขปัญหายาเสพติดและ 
    อบายมุข    

 
4.64 

 
0.48 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.20 

 
0.41 

 
มาก 

 
4.60 

 
0.49 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.61 

 
0.53 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.58 

 
0.50 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.60 

 
0.49 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
3 

2. นกัเรียนแกนน าฝ่ายการเรียน 
    สามารถช่วยเพื่อนๆ ใหมี้ 
    ความรู้ความเขา้ใจในกิจกรรม 
     การเรียน รวมทั้งสามารถจดัท า 
     สรุปผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
    ของเพื่อนๆ ทุกคน 

4.54 0.50 มาก
ท่ีสุด 

4.60 0.51 มาก
ท่ีสุด 

4.58 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.58 0.47 มาก
ท่ีสุด 

4.58 0.50 มาก
ท่ีสุด 

4.58 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4 
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ตารางที ่44 (ต่อ) 
 

ผลผลติของโครงการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 372) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 372) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 918) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
3. นกัเรียนแกนน าฝ่ายการเรียน 
     จดัท ามุมความรู้หรือป้ายนิเทศ 
     ใหค้วามรู้แก่เพื่อน ๆ เร่ือง 
    การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
    ยาเสพติดและอบายมุขได ้

4.50 0.50 มาก 4.47 0.52 มาก 4.54 0.50 มาก
ท่ีสุด 

4.55 0.55 มาก
ท่ีสุด 

4.43 0.50 มาก 4.53 0.50 มาก
ท่ีสุด 

7 

4. นกัเรียนแกนน าฝ่ายการงาน  
    ดูแลความสะอาดเรียบร้อย 
    ภายในหอ้งรอบ ๆ ห้องเรียน  
    และดูแลรักษาทรัพยส์มบติั 
    ของหอ้งเรียน  

4.56 0.50 มาก
ท่ีสุด 

4.60 0.51 มาก
ท่ีสุด 

4.58 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.56 0.50 มาก
ท่ีสุด 

4.68 0.47 มาก
ท่ีสุด 

4.57 0.50 มาก
ท่ีสุด 

5 
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ตารางที ่44 (ต่อ) 
 

ผลผลติของโครงการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 372) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 372) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 918) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
5. นกัเรียนแกนน าฝ่ายการงาน  
    น าบนัทึกเหตุการณ์ประจ าวนั 
    ของนกัเรียนแกนน า 4 ฝ่าย  
    รายงานเหตุการณ์ให้ครูท่ี 
    ปรึกษาทราบเป็นประจ าทุกวนั  
    พร้อมทั้งจดัท าเป็นรูปเล่มๆ ละ  
    1 เดือน  

4.43 0.50 มาก 4.60 0.51 มาก
ท่ีสุด 

4.48 0.50 มาก 4.49 0.61 มาก 4.33 0.47 มาก 4.47 0.50 มาก 9 

6. นกัเรียนแกนน าฝ่ายสารวตัร 
    นกัเรียน เป็นสายลบัใหค้รูท่ี 
    ปรึกษาทราบถึงพฤติกรรม 
    ไมพ่ึงประสงคข์องเพื่อนๆ  

4.45 0.50 มาก 4.47 0.52 มาก 4.49 0.50 มาก 4.52 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.38 0.49 มาก 4.49 0.50 มาก 8 
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ตารางที ่44 (ต่อ) 
 

ผลผลติของโครงการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 372) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 372) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 918) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
7. นกัเรียนแกนน าฝ่ายสารวตัร 
    นกัเรียน รับผดิชอบคลา้ยๆ  
    ต ารวจห้องเรียน เฝ้าระวงั และ 
     สอดส่องดูแลใหค้วามช่วยเหลือ  
     และใหค้  าปรึกษาแก่เพื่อน 
    นกัเรียนกลุ่มเส่ียง  

4.39 0.49 มาก 4.53 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.44 0.50 มาก 4.45 0.46 มาก 4.40 0.50 มาก 4.44 0.50 มาก 10 

8. นกัเรียนแกนน าฝ่ายกิจกรรม 
    รวมกลุ่มเพื่อนๆ ให้รู้จกัใช ้
    เวลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์       
    ในการท ากิจกรรมท่ีสนใจ 
     ช่ืนชอบ และมีความถนดั เช่น  
    ดนตรี กีฬา และนนัทนาการ 
    ต่าง ๆ  

4.61 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.60 0.51 มาก
ท่ีสุด 

4.64 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.66 0.50 มาก
ท่ีสุด 

4.50 0.51 มาก 4.64 0.48 มาก
ท่ีสุด 

2 
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ตารางที ่44 (ต่อ) 
 

ผลผลติของโครงการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 372) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 372) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 918) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
9. นกัเรียนแกนน าทั้ง 4 ฝ่าย ครูท่ี 
      ปรึกษา ครูแนะแนว และ 
      คณะกรรมการด าเนินงาน 
    หอ้งเรียนสีขาว จะร่วมมือกนั 
    ในการด าเนินงานเฝ้าระวงั  
    ป้องกนั และแกไ้ขปัญหา 
    ยาเสพติดและอบายมุข 

4.52 0.50 มาก
ท่ีสุด 

4.47 0.52 มาก 4.55 0.50 มาก
ท่ีสุด 

4.53 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.53 0.51 มาก
ท่ีสุด 

4.54 0.50 มาก
ท่ีสุด 

6 

10. หอ้งเรียนสีขาว จ านวน 66  
      หอ้งเรียน มีการด าเนินงาน 
      อยา่งมีประสิทธิภาพ  

4.61 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.80 0.41 มาก
ท่ีสุด 

4.66 0.47 มาก
ท่ีสุด 

4.68 0.50 มาก
ท่ีสุด 

4.55 0.50 มาก
ท่ีสุด 

4.66 0.47 มาก
ท่ีสุด 

1 

รวม 4.53 0.50 มาก
ทีสุ่ด 

4.53 0.49 มาก
ทีสุ่ด 

4.56 0.49 มาก
ทีสุ่ด 

4.56 0.51 มาก
ทีสุ่ด 

4.50 0.50 มาก 4.55 0.49 มาก
ทีสุ่ด 

- 
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ตารางที ่44 (ต่อ) 
 

ผลผลติของโครงการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 372) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 372) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 918) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
กจิกรรมพฒันาระบบการดูแล
ช่วยเหลอืนักเรียน 
1. ครูท่ีปรึกษาเอาใจใส่ดูแล 
    ช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งจริงจงั  
    เตม็ความรู้ ความสามารถ ดว้ย 
    ความรัก และความเอ้ืออาทร 

 
 

4.56 

 
 

0.50 

 
 

มาก
ท่ีสุด 

 

 
 

4.53 

 
 

0.52 

 
 

มาก
ท่ีสุด 

 
 

4.55 

 
 

0.49 

 
 

มาก
ท่ีสุด 

 
 

4.60 

 
 

0.52 

 
 

มาก
ท่ีสุด 

 
 

4.50 

 
 

0.51 

 
 

มาก 

 
 

4.57 

 
 

0.49 

 
 

มาก
ท่ีสุด 

 
 
4 

2. ครูท่ีปรึกษาใชข้อ้มูลการรู้จกั 
    นกัเรียนเป็นรายบุคคลมา 
    วิเคราะห์เพื่อการคดักรอง 
    นกัเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
    และเหมาะสม 

4.50 0.50 มาก 4.40 0.51 มาก 4.55 0.50 มาก
ท่ีสุด 

4.58 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.40 0.50 มาก 4.55 0.50 มาก
ท่ีสุด 

6 
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ตารางที ่44 (ต่อ) 
 

ผลผลติของโครงการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 372) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 372) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 918) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
3. ครูท่ีปรึกษาเยีย่มบา้นนกัเรียน 
    ในหอ้งเรียนของตนเองครบ   
    ทุกคนคิดเป็นร้อยละ 100.00 

4.54 0.50 มาก
ท่ีสุด 

4.73 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.58 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.55 0.50 มาก
ท่ีสุด 

4.58 0.50 มาก
ท่ีสุด 

4.56 0.50 มาก
ท่ีสุด 

5 

4. ครูท่ีปรึกษาบนัทึกเหตุการณ์ 
    ประจ าวนัของนกัเรียนแกนน า  
    4 ฝ่าย เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วย 
    ใหค้รูท่ีปรึกษาทราบเหตุการณ์ 
    และพฤติกรรมของนกัเรียน 
    เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม  

4.46 0.50 มาก 4.33 0.49 มาก 4.49 0.50 มาก 4.49 0.60 มาก 4.50 0.51 มาก 4.49 0.50 มาก 8 

 

 

 

 

 

 

 

 
 218 
 



219 
 

ตารางที ่44 (ต่อ) 
 

ผลผลติของโครงการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 372) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 372) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 918) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
5. ครูท่ีปรึกษาใชร้ะเบียนสะสม 
 ของนกัเรียนสะทอ้นภาพลกัษณ์ 
 โดยรวมของนกัเรียนทั้งใน 
 เร่ืองจุดเด่น จุดดอ้ย ความ 
 ตอ้งการ ความสนใจ และ 
 สาเหตุของพฤติกรรมท่ี 
 ก่อใหเ้กิดปัญหา  

4.65 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.60 0.51 มาก
ท่ีสุด 

4.70 0.47 มาก
ท่ีสุด 

4.65 0.45 มาก
ท่ีสุด 

4.63 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.47 มาก
ท่ีสุด 

1 

6. ครูท่ีปรึกษาจดักิจกรรมโฮมรูม  
    (Homeroom) ในตอนเชา้ เพื่อ 
    จะไดรู้้จกันกัเรียนในความดูแล 
    มากข้ึน เช่น  ดา้นการเรียน  
    ความประพฤติ และการมา 
    โรงเรียน 

4.38 0.49 มาก 4.47 0.52 มาก 4.44 0.50 มาก 4.44 0.61 มาก 4.43 0.50 มาก 4.43 0.50 มาก 10 
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ตารางที ่44 (ต่อ) 
 

ผลผลติของโครงการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 372) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 372) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 918) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
7. ในกรณีท่ีครูท่ีปรึกษาได ้
    ตกัเตือน แต่พฤติกรรมนกัเรียน 
    ไม่ดีข้ึน ครูท่ีปรึกษาจะส่งต่อ 
    หน่วยงานภายในโรงเรียน เช่น  
     ครูแนะแนว ฝ่ายปกครอง หรือ 
    ฝ่ายวชิาการ หรือครูพยาบาล 
    น านกัเรียนไปพบแพทยเ์พื่อ 
    การบ าบดัรักษาต่อไป 

4.51 0.50 มาก
ท่ีสุด 

4.53 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.55 0.50 มาก
ท่ีสุด 

4.55 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.45 0.50 มาก 4.54 0.50 มาก
ท่ีสุด 

7 

8. โรงเรียนจดักิจกรรมประชุม 
    ผูป้กครองอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ  
    1 คร้ัง และด าเนินการเลือกตั้ง 
    คณะกรรมการเครือข่าย 
    ผูป้กครองทุกปีการศึกษา 

4.40 0.49 มาก 4.33 0.49 มาก 4.45 0.50 มาก 4.46 0.54 มาก 4.40 0.50 มาก 4.44 0.50 มาก 9 
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ตารางที ่44 (ต่อ) 
 

ผลผลติของโครงการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 372) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 372) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 918) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
9. ครูท่ีปรึกษาจดัท า Line กลุ่ม 
   หอ้งเรียนกบัผูป้กครองใน 
   หอ้งเรียน ส าหรับครูติดต่อกบั 
   ผูป้กครอง หรือผูป้กครองติดต่อ 
    กนัเองแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
    กนัในการดูแลลูกหลาน   

4.61 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.64 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.64 0.45 มาก
ท่ีสุด 

4.58 0.50 มาก
ท่ีสุด 

4.63 0.48 มาก
ท่ีสุด 

2 
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ตารางที ่44 (ต่อ) 
 

ผลผลติของโครงการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 372) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 372) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 918) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
10. ในกรณีท่ีนกัเรียนมีปัญหา เช่น  
       การติดบุหร่ี ครูท่ีปรึกษา ครู 
    แนะแนว และคณะกรรมการ 
    ด าเนินงานพฒันาระบบการดูแล 
    ช่วยเหลือนกัเรียน จะส่ง นกัเรียน 
 ไปท าการบ าบดัรักษา  
    หลงัจากหายเป็นปกติดีแลว้ 
    โรงเรียนจะรับนกัเรียนกลบั 
    เขา้เรียนตามเดิม 

4.57 0.50 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.63 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.62 0.53 มาก
ท่ีสุด 

4.58 0.50 มาก
ท่ีสุด 

4.61 0.49 มาก
ท่ีสุด 

3 

รวม 4.52 0.50 มาก
ทีสุ่ด 

4.53 0.50 มาก
ทีสุ่ด 

4.56 0.49 มาก
ทีสุ่ด 

4.56 0.52 มาก
ทีสุ่ด 

4.51 0.50 มาก
ทีสุ่ด 

4.55 0.49 มาก
ทีสุ่ด 

- 
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ตารางที ่44 (ต่อ) 
 

ผลผลติของโครงการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 372) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 372) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 918) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
กจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
1. โรงเรียนจดั “กิจกรรมอ่ิมบุญ”  
    โดยจดัตารางให้นกัเรียนมาใส่ 
   บาตรทุกวนั วนัละ 1 หอ้งเรียน  
    พร้อมกบัครูท่ีปรึกษา 

 
4.55 

 
0.50 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.47 

 
0.52 

 
มาก 

 
4.58 

 
0.49 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.60 

 
0.52 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.53 

 
0.51 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.58 

 
0.42 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4 

2. โรงเรียนจดักิจกรรม “ครูพระ”  
   “ครูทหาร” และ “ครูต ารวจ”  
   เพื่อส่งเสริมคุณธรรม  
   จริยธรรม และคุณลกัษณะ 
    อนัพึงประสงคใ์หแ้ก่นกัเรียน 

4.63 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.47 0.52 มาก 4.64 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.66 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.50 0.51 มาก 4.64 0.48 มาก
ท่ีสุด 

2 
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ตารางที ่44 (ต่อ) 
 

ผลผลติของโครงการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 372) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 372) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 918) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
3. โรงเรียนจดักิจกรรมสักการะ 
     พระอนุสาวรียส์มเด็จพระมหา 
     สมณเจา้ กรมพระปรมานุชิต 
    ชิโนรส ทุกวนัพระ กิจกรรม 
    สวดพระคาถาชินบญัชรทุก 
    วนัศุกร์ หลงัจากเสร็จพิธีเขา้แถว 
    เคารพธงชาติ รวมทั้งกิจกรรม 
    การนัง่สมาธิของนกัเรียนทุก 
    หอ้งเรียน และกิจกรรม 
    วนัส าคญัต่างๆ ทาง 
     พระพุทธศาสนา 

4.55 0.50 มาก
ท่ีสุด 

4.60 0.51 มาก
ท่ีสุด 

4.59 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.58 0.45 มาก
ท่ีสุด 

4.63 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.58 0.49 มาก
ท่ีสุด 

5 
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ตารางที ่44 (ต่อ) 
 

ผลผลติของโครงการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 372) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 372) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 918) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
4. โรงเรียนเปิดโอกาสใหน้กัเรียน 
    ไดแ้สดงความสามารถพิเศษ 
    ดา้นดนตรีไทย โดยจดัให้มี  
    “กิจกรรมศุกร์สังคีต” ทุก 
    วนัศุกร์ของสัปดาห์ ระหวา่ง  
    เวลา 07.00–07.30 น. 

4.45 0.50 มาก 4.53 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.47 0.50 มาก 4.48 0.53 มาก 4.43 0.50 มาก 4.47 0.50 มาก 9 

5. โรงเรียนจดัใหน้กัเรียนท่ีช่ืนชอบ       
     สนใจ และมีความสามารถ 
     พิเศษดา้นการร้องเพลง  
    ขบัร้องเพลงคาราโอเกะ  
    ช่วงเวลาพกักลางวนั 

4.42 0.49 มาก 4.27 0.46 มาก 4.45 0.50 มาก 4.44 0.56 มาก 4.34 0.46 มาก 4.43 0.47 มาก 10 
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ตารางที ่44 (ต่อ) 
 

ผลผลติของโครงการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 372) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 372) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 918) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจดั 
    กิจกรรมให้นกัเรียนท่ีมีความ  
   สามารถพิเศษดา้นการวาดภาพ 
    ประกวดวาดภาพต่อตา้น 
    ยาเสพติดและอบายมุข ซ่ึงเป็น 
   วนัต่อตา้นยาเสพติดโลก 

4.53 0.50 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.55 0.50 มาก
ท่ีสุด 

4.56 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.60 0.50 มาก
ท่ีสุด 

4.56 0.50 มาก
ท่ีสุด 

6 

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
   จดักิจกรรมสัปดาห์วนั 
   พระสุนทรโวหาร (ภู่) ต่อตา้น 
    ยาเสพติดและอบายมุข โดย 
  บูรณาการกบัต่อตา้นยาเสพติด 
    และอบายมุข 

4.47 0.50 มาก 4.47 0.52 มาก 4.50 0.50 มาก 4.51 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.40 0.50 มาก 4.50 0.50 มาก 8 
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ตารางที ่44 (ต่อ) 
 

ผลผลติของโครงการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 372) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 372) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 918) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
8. โรงเรียนจดักิจกรรมเดินรณรงค ์ 
     “วนัต่อตา้นยาเสพติดโลก” วนัท่ี 
     26 มิถุนายน โดยมีนกัเรียน  
    คณะกรรมการนกัเรียน  
    สารวตัรนกัเรียน นางใน 
    วรรณคดีของสุนทรภู่ และ 
    ลูกเสือ/เนตรนารี ร่วมเดิน 
    รณรงคต่์อตา้นยาเสพติด 

4.50 0.50 มาก 4.60 0.51 มาก
ท่ีสุด 

4.53 0.50 มาก
ท่ีสุด 

4.51 0.55 มาก
ท่ีสุด 

4.45 0.50 มาก 4.52 0.50 มาก
ท่ีสุด 

7 

9. โรงเรียนจดักิจกรรม “วนังดสูบ 
    บุหร่ีโลก” วนัท่ี 31 พฤษภาคม 
    มีพิธีเผา และท าลายบุหร่ี  
    ประชาสัมพนัธ์ค าขวญัวนังด 
    สูบบุหร่ีโลก และเดินรณรงค ์

4.72 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.49 0.52 มาก 4.78 0.53 มาก
ท่ีสุด 

4.56 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.63 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.48 มาก
ท่ีสุด 

1 
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ตารางที ่44 (ต่อ) 
 

ผลผลติของโครงการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 372) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 372) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 918) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
10. โรงเรียนจดักิจกรรมกีฬาตา้น 
       ภยัยาเสพติดและอบายมุข  
       เช่น การแข่งขนัฟุตซอล  
       การแข่งขนัฟุตบอลชิโนลีค  
       กีฬาสีประจ าปีการศึกษา 

4.70 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.66 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.60 0.55 มาก
ท่ีสุด 

4.60 0.50 มาก
ท่ีสุด 

4.63 0.51 มาก
ท่ีสุด 

3 

รวม 4.55 0.49 มาก
ทีสุ่ด 

4.52 0.51 มาก
ทีสุ่ด 

4.58 0.50 มาก
ทีสุ่ด 

4.55 0.51 มาก
ทีสุ่ด 

4.51 0.50 มาก
ทีสุ่ด 

4.56 0.48 มาก
ทีสุ่ด 

- 

กจิกรรมพัฒนาบรรยากาศ        
และส่ิงแวดล้อมที่เอือ้ต่อการจัด 
การเรียนรู้ 
1. โรงเรียนไดป้รับปรุงโรงอาหาร  
    อาคาร 2 และอาคาร 3 ให้ 
    สวยงาม และถูกสุขลกัษณะ 
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0.50 

 
 
 

มาก
ท่ีสุด 
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ท่ีสุด 

 
 
 
7 
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ตารางที ่44 (ต่อ) 
 

ผลผลติของโครงการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 372) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 372) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 918) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
2. โรงเรียนไดป้รับปรุงห้องสุขา 
 นกัเรียนชายและนกัเรียนหญิง 
 หลงัอาคาร 1 ใหส้ะอาด สวยงาม 
 ส่งเสริมสุขภาพอนามยั 
 และประหยดัน ้า 

4.50 0.50 มาก 4.67 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.55 0.50 มาก
ท่ีสุด 

4.56 0.50 มาก
ท่ีสุด 

4.43 0.50 มาก 4.54 0.50 มาก
ท่ีสุด 

6 

3.  โรงเรียนไดป้รับปรุงสนาม 
     บาสเกตบอล ให้แขง็แรง  
 และปลอดภยั 

4.45 0.50 มาก 4.67 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.51 0.50 มาก
ท่ีสุด 

4.51 0.55 มาก
ท่ีสุด 

4.53 0.51 มาก
ท่ีสุด 

4.50 0.50 มาก 8 

4. โรงเรียนไดป้รับปรุงภูมิทศัน์ 
     ภายในบริเวณโรงเรียน เช่น ปลูก 
     ไมด้อก ไมป้ระดบั ปรับปรุงน ้าพ ุ
     และจดัท่ีนัง่พกัผอ่น อ่านหนงัสือ 
    และท าการบา้นใหแ้ก่นกัเรียน 

4.40 0.49 มาก 4.47 0.52 มาก 4.44 0.50 มาก 4.47 0.60 มาก 4.38 0.49 มาก 4.44 0.50 มาก 10 
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ตารางที ่44 (ต่อ) 
 

ผลผลติของโครงการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 372) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 372) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 918) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
5. โรงเรียนปรับปรุงหอ้งอาหารครู  
     ใหส้ะอาด สวยงาม  
    ถูกสุขลกัษณะ มัน่คงแขง็แรง  
    และปลอดภยั 

4.60 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.73 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.65 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.62 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.50 0.51 มาก 4.63 0.48 มาก
ท่ีสุด 

3 

6. โรงเรียนปรับปรุงหอสมุด 
     กาญจนาภิเษก พฒันา 
     ทางกายภาพ จดัซ้ือส่ือ  
     และเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี 
     เหมาะสม และมีจ านวน 
     เพียงพอท่ีเอ้ือใหเ้รียนรู้ 
     ไดด้ว้ยตนเอง 

4.66 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.80 0.41 มาก
ท่ีสุด 

4.74 0.43 มาก
ท่ีสุด 

4.68 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.70 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.70 0.47 มาก
ท่ีสุด 

1 
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ตารางที ่44 (ต่อ) 
 

ผลผลติของโครงการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 372) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 372) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 918) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
7.  โรงเรียนปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ 
     ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
     8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ใหมี้ 
     บรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้     
     พร้อมทั้งจดัซ้ือส่ือและอุปกรณ์   
 ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ย
 ตนเองหรือเรียนรู้แบบมี
 ส่วนร่วมกบัเพื่อน 

4.45 0.50 มาก 4.47 0.52 มาก 4.48 0.50 มาก 4.47 0.51 มาก 4.43 0.50 มาก 4.47 0.50 มาก 9 

8.  โรงเรียนปรับปรุงระบบ 
     อินเทอร์เน็ต WiFi ใหส้ามารถ 
     ใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
      เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนกัเรียน  
      คณะครูและประหยดังบประมาณ 

4.57 0.50 มาก
ท่ีสุด 

4.47 0.52 มาก 4.62 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.59 0.44 มาก
ท่ีสุด 

4.65 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.60 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4 
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ตารางที ่44 (ต่อ) 

ผลผลติของโครงการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 372) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 372) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 918) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
9. โรงเรียนติดตั้งกลอ้งวงจรปิด 
    บริเวณจุดอบั จุดเส่ียง และท่ี 
    ลบัตา จ านวน 64 จุด  

4.55 0.50 มาก
ท่ีสุด 

4.73 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.59 0.53 มาก
ท่ีสุด 

4.59 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.50 0.51 มาก 4.58 0.49 มาก
ท่ีสุด 

5 

10. โรงเรียนปรับปรุงระบบ 
      เทคโนโลยกีระจายเสียง 
     และล าโพงทุกจุดภายในโรงเรียน  
 (จุดอบั จุดเส่ียง และท่ีลบัตา 
      โดยมีศูนยก์ลางอยูท่ี่ 
 หอ้งกลุ่มบริหารงานบุคคล 

4.70 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.53 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.70 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.65 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.60 0.50 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.48 มาก
ท่ีสุด 

2 

รวม 4.54 0.50 มาก
ทีสุ่ด 

4.60 0.49 มาก
ทีสุ่ด 

4.58 0.50 มาก
ทีสุ่ด 

4.57 0.51 มาก
ทีสุ่ด 

4.52 0.50 มาก
ทีสุ่ด 

4.57 0.49 มาก
ทีสุ่ด 

- 

เฉลีย่รวม 4.53 0.50 มาก
ทีสุ่ด 

4.55 0.50 มาก
ทีสุ่ด 

4.58 0.49 มาก
ทีสุ่ด 

4.56 0.49 มาก
ทีสุ่ด 

4.50 0.50 มาก 4.56 0.49 มาก
ทีสุ่ด 

- 
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 จากตารางท่ี 44 พบวา่ ผลการประเมินดา้นผลผลิตของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร 
และครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากร
เครือข่าย โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.56, S.D. = 0.49) เม่ือพิจารณาเป็น
รายกลุ่ม พบวา่ ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน 
และบุคลากรเครือข่าย มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก และมากท่ีสุด (X = 4.50 - 4.58, S.D.= 0.49 - 0.50) 
ดงัน้ี นกัเรียน ( X = 4.58, S.D.= 0.49) รองลงมา ไดแ้ก่ ผูป้กครองนกัเรียน (X = 4.56, S.D.= 0.49) 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (X = 4.55, S.D.= 0.50) ผูบ้ริหารและครู (X = 4.53, S.D.= 0.50) 
และบุคลากรเครือข่าย ( X = 4.50, S.D.= 0.50) ตามล าดับ เม่ือพิจารณาเป็นรายกิจกรรม มีผล       
การประเมิน ดงัน้ี  
 1. กิจกรรมห้องเรียนสีขาว พบว่า ผูบ้ ริหาร และครู คณะกรรมการสถานศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด (X = 4.55, S.D.= 0.49) เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบวา่ ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก และมากท่ีสุด (X = 4.50 - 4.56, S.D.= 0.49 - 0.51) ดังน้ี นักเรียน (X = 4.56, S.D.= 0.49) 
รองลงมา ไดแ้ก่ ผูป้กครองนกัเรียน (X = 4.56, S.D.= 0.51) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(X = 4.53, S.D.= 0.49) ผูบ้ริหารและครู (X = 4.53, S.D.= 0.50) และบุคลากรเครือข่าย (X = 4.50, 
S.D.= 0.50) ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก และ
มากท่ีสุด ( X = 4.44 - 4.66, S.D.= 0.47 - 0.50) ดงัน้ี ห้องเรียนสีขาว จ านวน 66 ห้องเรียน มีการ
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ( X = 4.66, S.D.= 0.47) รองลงมา ได้แก่ นักเรียนแกนน าฝ่าย
กิจกรรมรวมกลุ่มเพื่อนๆ ให้รู้จกัใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการท ากิจกรรมท่ีสนใจช่ืนชอบ 
และมีความถนดั เช่น ดนตรี กีฬา และนนัทนาการต่าง ๆ (X = 4.64, S.D.= 0.48)  นกัเรียนแกนน ามี
จิตสาธารณะท่ีดีต่อการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข ( X = 4.60,  
S.D.= 0.49) นักเรียนแกนน าฝ่ายการเรียนสามารถช่วยเพื่อนๆ ให้มีความรู้ความเขา้ใจในกิจกรรม   
การเรียน รวมทั้งสามารถจดัท าสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเพื่อนๆ ทุกคน (X = 4.58, S.D.= 0.49) 
นกัเรียนแกนน าฝ่ายการงานดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในห้อง รอบ ๆ ห้องเรียน และดูแลรักษา
ทรัพยส์มบติัของห้องเรียน ( X = 4.57, S.D.= 0.50) นกัเรียนแกนน าทั้ง 4 ฝ่าย ครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว 
และคณะกรรมการด าเนินงานห้องเรียนสีขาว จะร่วมมือกนัในการด าเนินงานเฝ้าระวงั ป้องกนั และ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดและอบายมุข ( X = 4.54, S.D.= 0.50) นกัเรียนแกนน าฝ่ายการเรียนจดัท ามุม
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ความรู้หรือป้ายนิเทศ ให้ความรู้แก่เพื่อน ๆ เร่ืองการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและอบายมุขได ้
( X = 4.53, S.D.= 0.50) นกัเรียนแกนน าฝ่ายสารวตัรนกัเรียน เป็นสายลบัให้ครูท่ีปรึกษาทราบถึง
พฤติกรรมไม่พึงประสงคข์องเพื่อนๆ (X = 4.49, S.D.= 0.50) นกัเรียนแกนน าฝ่ายการงานน าบนัทึก
เหตุการณ์ประจ าวนัของนกัเรียนแกนน า 4 ฝ่าย รายงานเหตุการณ์ให้ครูท่ีปรึกษาทราบเป็นประจ า
ทุกวนั พร้อมทั้งจดัท าเป็นรูปเล่มๆ ละ 1 เดือน ( X = 4.47, S.D.= 0.50) และนกัเรียนแกนน าฝ่าย
สารวตัรนกัเรียนรับผดิชอบคลา้ยๆ ต ารวจหอ้งเรียน เฝ้าระวงั และสอดส่องดูแลให้ความช่วยเหลือ และให้
ค  าปรึกษาแก่เพื่อนนกัเรียนกลุ่มเส่ียง (X = 4.44, S.D.= 0.50) ตามล าดบั 
 2.  กิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนัก เ รียน พบว่า  ผู บ้ ริห าร  และค รู 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย       
มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.55, S.D.= 0.49) เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม 
พบว่า ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และ
บุคลากรเครือข่าย มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.51 - 4.56, S.D.= 0.49 - 0.52) ดงัน้ี นกัเรียน 
(X = 4.56, S.D.= 0.49) รองลงมา ไดแ้ก่ ผูป้กครองนกัเรียน ( X = 4.56, S.D.= 0.52) คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (X = 4.53, S.D.= 0.50) ผูบ้ริหารและครู (X = 4.52, S.D.= 0.50) และบุคลากร
เครือข่าย ( X = 4.51, S.D.= 0.50) ตามล าดับ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู ้บริหารและครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมาก และมากท่ีสุด ( X = 4.43 – 4.67, S.D.= 0.47 – 0.50) ดงัน้ี ครูท่ีปรึกษาใช้
ระเบียนสะสมของนกัเรียนสะทอ้นภาพลกัษณ์โดยรวมของนกัเรียนทั้งในเร่ืองจุดเด่น จุดอ่อน ความ
ตอ้งการ ความสนใจ และสาเหตุของพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดปัญหา (X = 4.67, S.D.= 0.47) รองลงมา 
ไดแ้ก่ ครูท่ีปรึกษาจดัท า Line กลุ่มห้องเรียนกบัผูป้กครองในห้องเรียน ส าหรับครูติดต่อกบัผูป้กครอง 
หรือผูป้กครองติดต่อกนัเองแลกเปล่ียนประสบการณ์กนัในการดูแลลูกหลาน (X = 4.63, S.D.= 0.48) ใน
กรณีท่ีนกัเรียนมีปัญหา เช่น การติดบุหร่ี ครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว และคณะกรรมการด าเนินงานพฒันาระบบ
การดูแลช่วยเหลือนกัเรียน จะส่ง นกัเรียนไปท าการบ าบดัรักษา หลงัจากหายเป็นปกติดีแลว้โรงเรียนจะ
รับนกัเรียนกลบัเขา้เรียนตามเดิม (X = 4.61, S.D.= 0.49) ครูท่ีปรึกษาเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
อย่างจริงจงั เต็มความรู้ ความสามารถ ด้วยความรัก และความเอ้ืออาทร (X = 4.57, S.D.= 0.49) ครูท่ี
ปรึกษาเยีย่มบา้นนกัเรียนในหอ้งเรียนของตนเองครบทุกคนคิดเป็นร้อยละ 100.00 (X = 4.56, S.D.= 0.50) 
ครูท่ีปรึกษาใชข้อ้มูลการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลมาวิเคราะห์เพื่อการคดักรองนกัเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และเหมาะสม (X = 4.55, S.D.= 0.50) ในกรณีท่ีครูท่ีปรึกษาไดต้กัเตือน แต่พฤติกรรมนกัเรียนไม่ดีข้ึน 
ครูท่ีปรึกษาจะส่งต่อหน่วยงานภายในโรงเรียน เช่น ครูแนะแนว ฝ่ายปกครอง หรือฝ่ายวิชาการ หรือครู
พยาบาลน านกัเรียนไปพบแพทยเ์พื่อการบ าบดัรักษาต่อไป (X = 4.54, S.D.= 0.50) ครูท่ีปรึกษาบนัทึก
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เหตุการณ์ประจ าวนัของนกัเรียนแกนน า 4 ฝ่าย เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้ครูท่ีปรึกษาทราบเหตุการณ์
และพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม (X = 4.49, S.D.= 0.50) โรงเรียนจดักิจกรรม
ประชุมผูป้กครองอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง และด าเนินการเลือกตั้ งคณะกรรมการเครือข่าย
ผูป้กครอง ทุกปีการศึกษา ( X = 4.44, S.D.= 0.50) และครูท่ีปรึกษาจดักิจกรรมโฮมรูม  (Homeroom) 
ในตอนเช้า เพื่อจะไดรู้้จกันกัเรียนในความดูแลมากข้ึน เช่น ดา้นการเรียน ความประพฤติ และการมา
โรงเรียน (X = 4.43, S.D.= 0.50) ตามล าดบั 
 3. กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ พบว่า ผูบ้ ริหาร และครู คณะกรรมการสถานศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดับมากท่ีสุด ( X = 4.56,  S.D.= 0.48) เ ม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า  ผู ้บริหารและครู
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.51 - 4.58, S.D.= 0.49 - 0.51) ดงัน้ี นกัเรียน (X = 4.58, S.D.= 0.50) 
รองลงมา ไดแ้ก่ ผูป้กครองนกัเรียน (X = 4.55, S.D.= 0.51) ผูบ้ริหารและครู (X = 4.55, S.D.= 0.49)  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( X = 4.52, S.D.= 0.51) และบุคลากรเครือข่าย ( X = 4.51, 
S.D.= 0.50) ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก และมาก
ท่ีสุด ( X = 4.43 - 4.67, S.D.= 0.42 - 0.51) ดงัน้ี โรงเรียนจดักิจกรรม “วนังดสูบบุหร่ีโลก” วนัท่ี 31 
พฤษภาคม มีพิธีเผา และท าลายบุหร่ี ประชาสัมพนัธ์ค าขวญัวนังดสูบบุหร่ีโลก และเดินรณรงค์  
(X = 4.67, S.D.= 0.48) รองลงมา ไดแ้ก่ โรงเรียนจดักิจกรรม “ครูพระ” “ครูทหาร” และ “ครูต ารวจ” 
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ให้แก่นกัเรียน (X = 4.64, S.D.= 0.48) 
โรงเรียนจดักิจกรรมกีฬาตา้นภยัยาเสพติดและอบายมุข เช่น การแข่งขนัฟุตซอล การแข่งขนัฟุตบอล
ชิโนลีค กีฬาสีประจ าปีการศึกษา (X = 4.63, S.D.= 0.51) โรงเรียนจดั “กิจกรรมอ่ิมบุญ” โดยจดัตาราง
ให้นักเรียนมาใส่บาตรทุกวนั วนัละ 1 ห้องเรียน พร้อมกับครูท่ีปรึกษา ( X = 4.58, S.D.= 0.42) 
โรงเรียนจดักิจกรรมสักการะพระอนุสาวรียส์มเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทุกวนั
พระ กิจกรรมสวดพระคาถาชินบญัชรทุกวนัศุกร์ หลงัจากเสร็จพิธีเขา้แถว เคารพธงชาติ รวมทั้ง
กิจกรรมการนัง่สมาธิของนกัเรียนทุกห้องเรียน และกิจกรรมวนัส าคญัต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา 
(X = 4.58, S.D.= 0.49) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจดักิจกรรมให้นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดา้น
การวาดภาพ ประกวดวาดภาพต่อตา้นยาเสพติดและอบายมุข ซ่ึงเป็นวนัต่อตา้นยาเสพติดโลก (X = 4.56, 
S.D.= 0.50) โรงเรียนจดักิจกรรมเดินรณรงค ์“วนัต่อตา้นยาเสพติดโลก” วนัท่ี 26 มิถุนายน โดยมีนกัเรียน
คณะกรรมการนกัเรียน สารวตัรนกัเรียน นางในวรรณคดีของสุนทรภู่ และลูกเสือ – เนตรนารี ร่วม
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ( X = 4.52, S.D.= 0.50) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจดักิจกรรม
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สัปดาห์วนัพระสุนทรโวหาร (ภู่) ต่อตา้นยาเสพติดและอบายมุข โดยบูรณาการกบัต่อตา้นยาเสพติด 
และอบายมุข (X = 4.50, S.D.= 0.50) โรงเรียนเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดแ้สดงความสามารถพิเศษดา้น
ดนตรีไทย โดยจดัให้มี “กิจกรรมศุกร์สังคีต” ทุกวนัศุกร์ของสัปดาห์ ระหวา่งเวลา 07.00 - 07.30 น. 
(X = 4.47, S.D.= 0.50) และโรงเรียนจดัให้นกัเรียนท่ีช่ืนชอบ สนใจ และมีความสามารถพิเศษดา้นการ
ร้องเพลง ขบัร้องเพลงคาราโอเกะช่วงเวลาพกักลางวนั (X = 4.43, S.D.= 0.47) ตามล าดบั 
 4. กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ พบวา่ ผูบ้ริหาร 
และครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน น ักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากร
เครือข่าย มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.57, S.D.= 0.49) เม่ือพิจารณาเป็น
รายกลุ่ม พบวา่ ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน 
และบุคลากรเครือข่าย มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.52 - 4.60, S.D.= 0.49 - 0.51)  
ดงัน้ี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (X = 4.60, S.D.= 0.49) รองลงมา ไดแ้ก่ นกัเรียน (X = 4.58, 
S.D.= 0.50) ผูป้กครองนกัเรียน (X = 4.57, S.D.= 0.51) ผูบ้ริหารและครู (X = 4.54, S.D.= 0.50)  และ
บุคลากรเครือข่าย (X = 4.52, S.D.= 0.50) ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผูบ้ริหารและครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมาก และมากท่ีสุด ( X = 4.44 - 4.70, S.D.= 0.47 - 0.50) ดงัน้ี โรงเรียนปรับปรุง
หอสมุดกาญจนาภิเษก พฒันาทางกายภาพ จดัซ้ือส่ือ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม และมี
จ านวนเพียงพอท่ีเอ้ือให้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ( X = 4.70, S.D.= 0.47) โรงเรียนปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยกีระจายเสียง และล าโพงทุกจุดภายในโรงเรียน (จุดอบั จุดเส่ียง และท่ีลบัตา) โดยมีศูนยก์ลาง
อยู่ท่ีห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล ( X = 4.67, S.D.= 0.48) โรงเรียนปรับปรุงห้องอาหารครูให้สะอาด 
สวยงาม ถูกสุขลกัษณะ มัน่คงแข็งแรง และปลอดภยั ( X = 4.63, S.D.= 0.48) โรงเรียนปรับปรุง
ระบบอินเทอร์เน็ต WiFi ให้สามารถใชง้านได้อยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนกัเรียน 
คณะครูและประหยดังบประมาณ (X = 4.60, S.D.= 0.49) โรงเรียนติดตั้งกลอ้งวงจรปิดบริเวณจุดอบั 
จุดเส่ียง และท่ีลบัตา จ านวน 64 จุด (X = 4.58, S.D.= 0.49) โรงเรียนไดป้รับปรุงห้องสุขานกัเรียนชาย
และนกัเรียนหญิงหลงัอาคาร 1 ให้สะอาด สวยงาม ส่งเสริมสุขภาพอนามยัและประหยดัน ้ า (X = 4.54, 
S.D.= 0.50) โรงเรียนไดป้รับปรุงโรงอาหาร อาคาร 2 และอาคาร 3 ใหส้วยงาม และถูกสุขลกัษณะ (X = 4.53, 
S.D.= 0.50) โรงเรียนไดป้รับปรุงสนามบาสเกตบอล ให้แข็งแรง และปลอดภยั (X = 4.50, S.D.= 0.50) 
โรงเรียนปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีบรรยากาศท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมทั้งจดัซ้ือส่ือ และอุปกรณ์ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง หรือเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมกบัเพื่อน (X = 4.47, S.D.= 0.50) และโรงเรียนไดป้รับปรุงภูมิทศัน์ภายในบริเวณโรงเรียน เช่น 
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ปลูกไมด้อก ไมป้ระดบั ปรับปรุงน ้าพุ และจดัท่ีนัง่พกัผอ่น อ่านหนงัสือ และท าการบา้นให้แก่นกัเรียน 
(X = 4.44, S.D.= 0.50) ตามล าดบั 
            2)  ปีการศึกษา 2560 ผูต้อบแบบประเมิน ศึกษาจากประชากร ประกอบด้วย 
ผูบ้ริหาร จ านวน 4 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 15 คน ครู จ านวน 115 คน 
บุคลากรเครือข่าย จ านวน 40 คน และศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย นกัเรียน จ านวน 355 คน และ
ผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 355 คน ซ่ึงมีผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยัดงัตารางท่ี 45 
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ตารางที ่45 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการประเมินผลผลิตของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 
                  ปีการศึกษา 2560 
 

ผลผลติของโครงการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 355) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 355) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 884) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
กจิกรรมห้องเรียนสีขาว  
1. นกัเรียนแกนน ามีจิตสาธารณะ 
      ท่ีดีต่อการด าเนินงานป้องกนั 
      และแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
    และอบายมุข    

 
4.68 

 
0.47 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.67 

 
0.49 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.69 

 
0.46 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.70 

 
0.43 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.83 

 
0.41 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.70 

 
0.46 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
3 

2. นกัเรียนแกนน าฝ่ายการเรียน 
    สามารถช่วยเพื่อนๆ ใหมี้ 
    ความรู้ความเขา้ใจในกิจกรรม 
     การเรียน รวมทั้งสามารถจดัท า 
     สรุปผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
    ของเพื่อนๆ ทุกคน 

4.64 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.60 0.51 มาก
ท่ีสุด 

4.68 0.47 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.50 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.66 0.47 มาก
ท่ีสุด 

6 
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ตารางที ่45  (ต่อ) 
 

ผลผลติของโครงการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 355) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 355) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 884) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
3. นกัเรียนแกนน าฝ่ายการเรียน 
    จดัท ามุมความรู้หรือป้ายนิเทศ 
    ใหค้วามรู้แก่เพื่อน ๆ เร่ือง 
   การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
   ยาเสพติดและอบายมุขได ้

4.63 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.47 0.52 มาก 4.67 0.47 มาก
ท่ีสุด 

4.65 0.48 มาก
ท่ีสุด 

5.00 0.00 มาก
ท่ีสุด 

4.65 0.48 มาก
ท่ีสุด 

7 

4. นกัเรียนแกนน าฝ่ายการงาน  
    ดูแลความสะอาดเรียบร้อย 
   ภายในหอ้ง รอบ ๆ ห้องเรียน  
    และดูแลรักษาทรัพยส์มบติั 
    ของหอ้งเรียน  

4.68 0.47 มาก
ท่ีสุด 

4.47 0.52 มาก 4.65 0.44 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.47 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.68 0.47 มาก
ท่ีสุด 

4 
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ตารางที ่45  (ต่อ) 
 

ผลผลติของโครงการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 355) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 355) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 884) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
5. นกัเรียนแกนน าฝ่ายการงาน  
    น าบนัทึกเหตุการณ์ประจ าวนั 
    ของนกัเรียนแกนน า 4 ฝ่าย  
    รายงานเหตุการณ์ให้ครูท่ี 
    ปรึกษาทราบเป็นประจ าทุกวนั  
    พร้อมทั้งจดัท าเป็นรูปเล่มๆ  
    ละ 1 เดือน  

4.58 0.50 มาก
ท่ีสุด 

4.60 0.51 มาก
ท่ีสุด 

4.63 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.61 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.61 0.49 มาก
ท่ีสุด 

9 

6. นกัเรียนแกนน าฝ่ายสารวตัร 
    นกัเรียนเป็นสายลบัใหค้รูท่ี 
    ปรึกษาทราบถึงพฤติกรรมไม่ 
    พึงประสงคข์องเพื่อนๆ  

4.59 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.73 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.64 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.63 0.51 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.63 0.48 มาก
ท่ีสุด 

8 
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ตารางที ่45  (ต่อ) 
 

ผลผลติของโครงการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 355) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 355) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 884) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
7. นกัเรียนแกนน าฝ่ายสารวตัร 
    นกัเรียน รับผดิชอบคลา้ยๆ  
    ต ารวจห้องเรียน เฝ้าระวงั และ 
     สอดส่องดูแลใหค้วามช่วยเหลือ  
     และใหค้  าปรึกษาแก่เพื่อน 
    นกัเรียนกลุ่มเส่ียง  

4.59 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.47 0.52 มาก 4.58 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.60 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.60 0.49 มาก
ท่ีสุด 

10 

8. นกัเรียนแกนน าฝ่ายกิจกรรม 
    รวมกลุ่มเพื่อนๆ ให้รู้จกัใช ้
    เวลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ ใน 
    การท ากิจกรรมท่ีสนใจช่ืนชอบ  
    และมีความถนดั เช่น ดนตรี  
    กีฬา และนนัทนาการต่าง ๆ  

4.68 0.47 มาก
ท่ีสุด 

4.73 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.75 0.45 มาก
ท่ีสุด 

4.72 0.50 มาก
ท่ีสุด 

4.83 0.41 มาก
ท่ีสุด 

4.73 0.45 มาก
ท่ีสุด 

2 
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ตารางที ่45  (ต่อ) 
 

ผลผลติของโครงการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 355) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 355) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 884) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
9. นกัเรียนแกนน าทั้ง 4 ฝ่าย ครูท่ี 
     ปรึกษา ครูแนะแนว และ 
      คณะกรรมการด าเนินงาน 
    หอ้งเรียนสีขาว จะร่วมมือกนั 
    ในการด าเนินงานเฝ้าระวงั  
   ป้องกนั และแกไ้ขปัญหา 
   ยาเสพติดและอบายมุข 

4.64 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.73 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.69 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.47 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.47 มาก
ท่ีสุด 

5 

10. หอ้งเรียนสีขาว จ านวน 66  
      หอ้งเรียน มีการด าเนินงาน 
      อยา่งมีประสิทธิภาพ  

4.73 0.45 มาก
ท่ีสุด 

4.53 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.80 0.44 มาก
ท่ีสุด 

4.74 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.75 0.44 มาก
ท่ีสุด 

1 

รวม 4.64 0.48 มาก
ทีสุ่ด 

4.60 0.50 มาก
ทีสุ่ด 

4.68 0.46 มาก
ทีสุ่ด 

4.67 0.48 มาก
ทีสุ่ด 

4.74 0.45 มาก
ทีสุ่ด 

4.67 0.47 มาก
ทีสุ่ด 

- 
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ตารางที ่45  (ต่อ) 
 

ผลผลติของโครงการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 355) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 355) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 884) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
กจิกรรมพฒันาระบบการดูแล
ช่วยเหลอืนักเรียน 
1. ครูท่ีปรึกษาเอาใจใส่ดูแล 
    ช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งจริงจงั  
    เตม็ความรู้ ความสามารถ ดว้ย 
    ความรักและความเอ้ืออาทร 

 
 

4.67 

 
 

0.47 

 
 

มาก
ท่ีสุด 

 
 

4.47 

 
 

0.52 

 
 

มาก 

 
 

4.68 

 
 

0.47 

 
 

มาก
ท่ีสุด 

 
 

4.68 

 
 

0.50 

 
 

มาก
ท่ีสุด 

 
 

4.67 

 
 

0.52 

 
 

มาก
ท่ีสุด 

 
 

4.68 

 
 

0.47 

 
 

มาก
ท่ีสุด 

 
 
5 

2. ครูท่ีปรึกษาใชข้อ้มูลการรู้จกั 
    นกัเรียนเป็นรายบุคคลมา 
    วิเคราะห์เพื่อการคดักรอง 
    นกัเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
    และเหมาะสม 

4.64 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.53 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.66 0.47 มาก
ท่ีสุด 

4.65 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.65 0.48 มาก
ท่ีสุด 

7 
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ตารางที ่45  (ต่อ) 
 

ผลผลติของโครงการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 355) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 355) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 884) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
3. ครูท่ีปรึกษาเยีย่มบา้นนกัเรียน 
    ในหอ้งเรียนของตนเองครบ   
    ทุกคนคิดเป็นร้อยละ 100.00 

4.66 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.93 0.26 มาก
ท่ีสุด 

4.69 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.69 0.51 มาก
ท่ีสุด 

4.50 0.55 มาก 4.69 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4 

4. ครูท่ีปรึกษาบนัทึกเหตุการณ์ 
   ประจ าวนัของนกัเรียนแกนน า  
     4 ฝ่าย เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วย 
     ใหค้รูท่ีปรึกษาทราบเหตุการณ์ 
     และพฤติกรรมของนกัเรียน 
     เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม  

4.60 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.73 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.66 0.47 มาก
ท่ีสุด 

4.63 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.64 0.48 มาก
ท่ีสุด 

8 
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ตารางที ่45  (ต่อ) 
 

ผลผลติของโครงการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 355) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 355) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 884) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
5. ครูท่ีปรึกษาใชร้ะเบียนสะสม 
    ของนกัเรียนสะทอ้นภาพลกัษณ์ 
     โดยรวมของนกัเรียนทั้งใน 
    เร่ืองจุดเด่น จุดดอ้ย ความ 
    ตอ้งการ ความสนใจ และ 
   สาเหตุของพฤติกรรมท่ี 
    ก่อใหเ้กิดปัญหา  

4.72 0.45 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.74 0.44 มาก
ท่ีสุด 

4.80 0.43 มาก
ท่ีสุด 

4.83 0.41 มาก
ท่ีสุด 

4.76 0.44 มาก
ท่ีสุด 

1 

6.  ครูท่ีปรึกษาจดักิจกรรมโฮมรูม  
     (Homeroom) ในตอนเชา้ เพื่อ 
  จะไดรู้้จกันกัเรียนในความดูแล 
   มากข้ึน เช่น  ดา้นการเรียน  
 ความประพฤติ และการมา 
    โรงเรียน 

4.61 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.40 0.51 มาก 4.60 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.65 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.62 0.49 มาก
ท่ีสุด 

10 
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ตารางที ่45  (ต่อ) 
 

ผลผลติของโครงการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 355) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 355) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 884) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
7. ในกรณีท่ีครูท่ีปรึกษาได ้
    ตกัเตือน แต่พฤติกรรมนกัเรียน 
     ไม่ดีข้ึน ครูท่ีปรึกษาจะส่งต่อ 
     หน่วยงานภายในโรงเรียน เช่น  
  ครูแนะแนว ฝ่ายปกครอง หรือ 
   ฝ่ายวชิาการ หรือครูพยาบาล 
   น านกัเรียนไปพบแพทยเ์พื่อ 
  การบ าบดัรักษาต่อไป 

4.63 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.80 0.41 มาก
ท่ีสุด 

4.65 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.68 0.47 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.66 0.47 มาก
ท่ีสุด 

6 

8. โรงเรียนจดักิจกรรมประชุม 
    ผูป้กครองอยา่งนอ้ยภาคเรียน 
    ละ 1 คร้ัง และด าเนินการ 
   เลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่าย 
     ผูป้กครอง ทุกปีการศึกษา 

4.62 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.47 0.52 มาก 4.62 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.68 0.45 มาก
ท่ีสุด 

4.50 0.55 มาก 4.63 0.49 มาก
ท่ีสุด 

9 
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ตารางที ่45  (ต่อ) 
 

ผลผลติของโครงการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 355) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 355) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 884) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
9. ครูท่ีปรึกษาจดัท า Line กลุ่ม 
    หอ้งเรียนกบัผูป้กครองใน 
    หอ้งเรียน ส าหรับครูติดต่อกบั 
     ผูป้กครอง หรือผูป้กครองติดต่อ 
      กนัเองแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
     กนัในการดูแลลูก - หลาน   

4.71 0.45 มาก
ท่ีสุด 

4.60 0.51 มาก
ท่ีสุด 

4.72 0.45 มาก
ท่ีสุด 

4.74 0.44 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.72 0.45 มาก
ท่ีสุด 

2 
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ตารางที ่45  (ต่อ) 
 

ผลผลติของโครงการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 355) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 355) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 884) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
10. ในกรณีท่ีนกัเรียนมีปัญหา เช่น  
        การติดบุหร่ี ครูท่ีปรึกษา ครู 
        แนะแนว และคณะกรรมการ 
      ด าเนินงานพฒันาระบบการดูแล 
      ช่วยเหลือนกัเรียน จะส่ง นกัเรียน 
     ไปท าการบ าบดัรักษา  
     หลงัจากหายเป็นปกติดีแลว้ 
      โรงเรียนจะรับนกัเรียนกลบั 
      เขา้เรียนตามเดิม 

4.68 0.47 มาก
ท่ีสุด 

4.87 0.35 มาก
ท่ีสุด 

4.71 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.73 0.45 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.71 0.45 มาก
ท่ีสุด 

3 

รวม 4.65 0.48 มาก
ทีสุ่ด 

4.65 0.46 มาก
ทีสุ่ด 

4.67 0.47 มาก
ทีสุ่ด 

4.69 0.47 มาก
ทีสุ่ด 

4.65 0.52 มาก
ทีสุ่ด 

4.68 0.47 มาก
ทีสุ่ด 

- 
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ตารางที ่45  (ต่อ) 
 

ผลผลติของโครงการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 355) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 355) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 884) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
กจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
1. โรงเรียนจดั “กิจกรรมอ่ิมบุญ”  
   โดยจดัตารางให้นกัเรียนมาใส่ 
    บาตรทุกวนั วนัละ 1 ห้องเรียน  
     พร้อมกบัครูท่ีปรึกษา 

 
4.62 

 
0.49 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.80 

 
0.41 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.70 

 
0.46 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.69 

 
0.46 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.67 

 
0.52 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.69 

 
0.46 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
5 

2.  โรงเรียนจดักิจกรรม “ครูพระ”  
    “ครูทหาร” และ “ครูต ารวจ”  
   เพื่อส่งเสริมคุณธรรม  
   จริยธรรม และคุณลกัษณะ 
    อนัพึงประสงคใ์หแ้ก่นกัเรียน 

4.65 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.60 0.51 มาก
ท่ีสุด 

4.73 0.45 มาก
ท่ีสุด 

4.73 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.83 0.41 มาก
ท่ีสุด 

4.71 0.45 มาก
ท่ีสุด 

3 
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ตารางที ่45  (ต่อ) 
 

ผลผลติของโครงการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 355) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 355) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 884) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
3. โรงเรียนจดักิจกรรมสักการะ 
     พระอนุสาวรียส์มเด็จพระมหา 
     สมณเจา้กรมพระปรมานุชิต 
    ชิโนรส ทุกวนัพระ กิจกรรม 
    สวดพระคาถาชินบญัชรทุกวนั 
    ศุกร์ หลงัจากเสร็จพิธีเขา้แถว 
    เคารพธงชาติ รวมทั้งกิจกรรม 
    การนัง่สมาธิของนกัเรียนทุก 
    หอ้งเรียน และกิจกรรมวนั 
    ส าคญัต่าง  ๆทางพระพุทธศาสนา 

4.66 0.47 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.69 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.70 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.70 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4 
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ตารางที ่45  (ต่อ) 
 

ผลผลติของโครงการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 355) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 355) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 884) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
4. โรงเรียนเปิดโอกาสใหน้กัเรียน 
    ไดแ้สดงความสามารถพิเศษ 
    ดา้นดนตรีไทย โดยจดัให้มี  
    “กิจกรรมศุกร์สังคีต” ทุกวนั 
    ศุกร์ของสัปดาห์ ระหวา่งเวลา  
    07.00–07.30 น. 

4.59 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.80 0.41 มาก
ท่ีสุด 

4.63 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.62 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.50 0.55 มาก 4.63 0.49 มาก
ท่ีสุด 

9 

5. โรงเรียนจดัใหน้กัเรียนท่ีช่ืน 
     ชอบ สนใจ และมีความสามารถ 
     พิเศษดา้นการร้องเพลง  
    ขบัร้องเพลงคาราโอเกะ  
    ช่วงเวลาพกักลางวนั 

4.63 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.73 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.61 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.62 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.62 0.49 มาก
ท่ีสุด 

10 
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ตารางที ่45  (ต่อ) 
 

ผลผลติของโครงการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 355) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 355) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 884) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จดั 
   กิจกรรมให้นกัเรียนท่ีมีความ  
   สามารถพิเศษดา้นการวาดภาพ 
   ประกวดวาดภาพต่อตา้น 
   ยาเสพติดและอบายมุข ซ่ึงเป็น 
  วนัต่อตา้นยาเสพติดโลก 

4.66 0.47 มาก
ท่ีสุด 

4.60 0.51 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.47 มาก
ท่ีสุด 

4.65 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.50 0.55 มาก 4.66 0.47 มาก
ท่ีสุด 

6 

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
   จดักิจกรรมสัปดาห์วนั 
   พระสุนทรโวหาร (ภู่) ต่อตา้น 
  ยาเสพติดและอบายมุข โดย 
   บูรณาการกบัต่อตา้นยาเสพติด 
   และอบายมุข 

4.64 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.65 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.66 0.47 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.65 0.48 มาก
ท่ีสุด 

7 
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ตารางที ่45  (ต่อ) 
 

ผลผลติของโครงการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 355) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 355) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 884) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
8. โรงเรียนจดักิจกรรมเดินรณรงค ์ 
     “วนัต่อตา้นยาเสพติดโลก” วนัท่ี 
     26 มิถุนายน โดยมีนกัเรียน  
    คณะกรรมการนกัเรียน  
    สารวตัรนกัเรียน นางใน 
    วรรณคดีของสุนทรภู่ และ 
    ลูกเสือ - เนตรนารี ร่วมเดิน 
    รณรงคต่์อตา้นยาเสพติด 

4.63 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.87 0.35 มาก
ท่ีสุด 

4.64 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.65 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.83 0.41 มาก
ท่ีสุด 

4.64 0.48 มาก
ท่ีสุด 

8 

9. โรงเรียนจดักิจกรรม “วนังดสูบ 
    บุหร่ีโลก” วนัท่ี 31 พฤษภาคม 
    มีพิธีเผา และท าลายบุหร่ี  
    ประชาสัมพนัธ์ค าขวญัวนังด 
    สูบบุหร่ีโลก และเดินรณรงค ์

4.68 0.47 มาก
ท่ีสุด 

4.53 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.80 0.43 มาก
ท่ีสุด 

4.73 0.44 มาก
ท่ีสุด 

4.83 0.41 มาก
ท่ีสุด 

4.75 0.44 มาก
ท่ีสุด 

1 
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ตารางที ่45  (ต่อ) 
 

ผลผลติของโครงการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 355) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 355) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 884) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
10. โรงเรียนจดักิจกรรมกีฬาตา้น 
     ภยัยาเสพติดและอบายมุข  
     เช่น การแข่งขนัฟุตซอล  
     การแข่งขนัฟุตบอลชิโนลีค  
     กีฬาสีประจ าปีการศึกษา 

4.71 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.75 0.45 มาก
ท่ีสุด 

4.72 0.50 มาก
ท่ีสุด 

4.83 0.41 มาก
ท่ีสุด 

4.73 0.45 มาก
ท่ีสุด 

2 

รวม 4.65 0.48 มาก
ทีสุ่ด 

4.69 0.46 มาก
ทีสุ่ด 

4.69 0.47 มาก
ทีสุ่ด 

4.68 0.48 มาก
ทีสุ่ด 

4.70 0.48 มาก
ทีสุ่ด 

4.68 0.47 มาก
ทีสุ่ด 

- 

กจิกรรมพัฒนาบรรยากาศ       
และส่ิงแวดล้อมที่เอือ้ต่อการจัด 
การเรียนรู้ 
1. โรงเรียนไดป้รับปรุงโรงอาหาร  
   อาคาร 2 และอาคาร 3 ให้ 
    สวยงาม และถูกสุขลกัษณะ 

 
 
 

4.72 

 
 
 

0.45 

 
 
 

มาก
ท่ีสุด 

 
 
 

4.60 

 
 
 

0.51 

 
 
 

มาก
ท่ีสุด 

 
 
 

4.67 

 
 
 

0.47 

 
 
 

มาก
ท่ีสุด 

 
 
 

4.69 

 
 
 

0.46 

 
 
 

มาก
ท่ีสุด 

 
 
 

4.67 

 
 
 

0.52 

 
 
 

มาก
ท่ีสุด 

 
 
 

4.71 

 
 
 

0.46 

 
 
 

มาก
ท่ีสุด 

 
 
 
4 

 

 254 
 



255 
 

ตารางที ่45  (ต่อ) 
 

ผลผลติของโครงการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 355) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 355) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 884) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
2. โรงเรียนไดป้รับปรุงหอ้งสุขา 
     นกัเรียนชาย-นกัเรียนหญิงหลงั 
   อาคาร 1 ใหส้ะอาด สวยงาม  
    ส่งเสริมสุขภาพอนามยั  
    และประหยดัน ้า 

4.61 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.73 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.75 0.45 มาก
ท่ีสุด 

4.69 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.83 0.41 มาก
ท่ีสุด 

4.72 0.46 มาก
ท่ีสุด 

3 

3. โรงเรียนไดป้รับปรุงสนาม 
   บาสเก็ตบอล ใหแ้ข็งแรง  
   และปลอดภยั 

4.64 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.53 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.47 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.50 มาก
ท่ีสุด 

4.83 0.41 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.47 มาก
ท่ีสุด 

7 

4. โรงเรียนไดป้รับปรุงภูมิทศัน์ 
     ภายในบริเวณโรงเรียน เช่น ปลูก 
     ไมด้อก ไมป้ระดบั ปรับปรุงน ้าพ ุ
     และจดัท่ีนัง่พกัผอ่น อ่านหนงัสือ 
    และท าการบา้นใหแ้ก่นกัเรียน 

4.63 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.40 0.51 มาก 4.69 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.66 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.50 0.55 มาก 4.68 0.47 มาก
ท่ีสุด 

6 
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ตารางที ่45  (ต่อ) 
 

ผลผลติของโครงการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 355) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 355) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 884) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
5. โรงเรียนปรับปรุงหอ้งอาหารครู  
     ใหส้ะอาด สวยงาม  
    ถูกสุขลกัษณะ มัน่คงแขง็แรง  
    และปลอดภยั 

4.69 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.47 มาก
ท่ีสุด 

4.70 0.46 มาก
ท่ีสุด 

5.00 0.00 มาก
ท่ีสุด 

4.70 0.46 มาก
ท่ีสุด 

5 

6. โรงเรียนปรับปรุงหอสมุด 
     กาญจนาภิเษก พฒันาทาง 
     กายภาพ จดัซ้ือส่ือ 
     และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
     ท่ีเหมาะสม และมีจ านวน 
     เพียงพอท่ีเอ้ือใหเ้รียนรู้ไดด้ว้ย 
     ตนเอง 

4.68 0.47 มาก
ท่ีสุด 

4.53 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.78 0.44 มาก
ท่ีสุด 

4.72 0.45 มาก
ท่ีสุด 

4.83 0.41 มาก
ท่ีสุด 

4.74 0.45 มาก
ท่ีสุด 

2 
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ตารางที ่45  (ต่อ) 
 

ผลผลติของโครงการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 355) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 355) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 884) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
7. โรงเรียนปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ 
    ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
    8กลุ่มสาระการเรียนรู้ใหมี้ 
    บรรยากาศท่ีส่งเสริม  
    การเรียนรู้ พร้อมทั้งจดัซ้ือส่ือ  
    และอุปกรณ์ใหน้กัเรียนได ้
    เรียนรู้ดว้ยตนเองหรือเรียนรู้ 
    แบบมีส่วนร่วมกบัเพื่อน  

4.67 0.47 มาก
ท่ีสุด 

4.53 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.61 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.62 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.50 0.55 มาก 4.62 0.49 มาก
ท่ีสุด 

10 

8. โรงเรียนปรับปรุงระบบ 
     อินเทอร์เน็ต WiFi ใหส้ามารถ 
     ใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
       เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนกัเรียน  
      คณะครูและประหยดังบประมาณ 

4.71 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.73 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.63 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.47 มาก
ท่ีสุด 

4.33 0.52 มาก 4.66 0.47 มาก
ท่ีสุด 

8 
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ตารางที ่45  (ต่อ) 
 

ผลผลติของโครงการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 355) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 355) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 884) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
9. โรงเรียนติดตั้งกลอ้งวงจรปิด 
    บริเวณจุดอบั จุดเส่ียง และท่ี 
    ลบัตา รวม 64 จุด  

4.66 0.47 มาก
ท่ีสุด 

4.73 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.61 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.64 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.50 0.55 มาก 4.64 0.48 มาก
ท่ีสุด 

9 

10. โรงเรียนปรับปรุงระบบ 
     เทคโนโลยกีระจายเสียง  
     และล าโพงทุกจุดภายในโรงเรียน
 (จุดอบั จุดเส่ียง และท่ีลบัตา) 
      โดยมีศูนยก์ลาง 
      อยูท่ี่หอ้งกลุ่มบริหารงานบุคคล  

4.66 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.80 0.43 มาก
ท่ีสุด 

4.73 0.44 มาก
ท่ีสุด 

4.83 0.41 มาก
ท่ีสุด 

4.75 0.44 มาก
ท่ีสุด 

1 

รวม 4.67 0.47 มาก
ทีสุ่ด 

4.61 0.49 มาก
ทีสุ่ด 

4.69 0.47 มาก
ทีสุ่ด 

4.68 0.47 มาก
ทีสุ่ด 

4.68 0.43 มาก
ทีสุ่ด 

4.69 0.47 มาก
ทีสุ่ด 

- 

เฉลีย่รวม 4.65 0.48 มาก
ทีสุ่ด 

4.64 0.48 มาก
ทีสุ่ด 

4.68 0.47 มาก
ทีสุ่ด 

4.67 0.48 มาก
ทีสุ่ด 

4.69 0.47 มาก
ทีสุ่ด 

4.68 0.47 มาก
ทีสุ่ด 

- 
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 จากตารางท่ี 45 พบวา่ ผลการประเมินดา้นผลผลิตของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร 
และครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากร
เครือข่าย โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.68, S.D. = 0.47) เม่ือพิจารณาเป็น
รายกลุ่ม พบวา่ ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน 
และบุคลากรเครือข่าย มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.64 - 4.69, S.D.= 0.47 - 0.48) 
ดงัน้ี บุคลากรเครือข่าย ( X = 4.69, S.D.= 0.47) รองลงมา ไดแ้ก่ นกัเรียน ( X = 4.68, S.D.= 0.47)
ผูป้กครองนกัเรียน (X = 4.67, S.D.= 0.48) ผูบ้ริหารและครู (X = 4.65, S.D.= 0.48) และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (X = 4.64, S.D.= 0.48) ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายกิจกรรม มีผลการประเมิน
ดงัน้ี  
 1. กิจกรรมห้องเรียนสีขาว พบว่า ผูบ้ริหาร และครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( X = 4.67, S.D.= 0.47) เ ม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า ผู ้บริหารและครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.60 – 4.73, S.D.= 0.44 – 0.49) ดงัน้ี บุคลากรเครือข่าย (X = 4.73, 
S.D.= 0.45) รองลงมา ไดแ้ก่ นกัเรียน (X = 4.68, S.D.= 0.46) ผูป้กครองนกัเรียน (X = 4.67, S.D.= 0.48) 
ผูบ้ริหารและครู ( X = 4.64, S.D.= 0.48) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( X = 4.60, 
S.D.= 0.50) ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
(X = 4.60 – 4.75, S.D.= 0.44 – 0.49) ดงัน้ี ห้องเรียนสีขาว จ านวน 66 ห้องเรียน มีการด าเนินงาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ (X = 4.75, S.D.= 0.44) รองลงมาไดแ้ก่ นกัเรียนแกนน าฝ่ายกิจกรรมรวมกลุ่ม
เพื่อนๆ ใหรู้้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ ในการท ากิจกรรมท่ีสนใจช่ืนชอบ และมีความถนดั เช่น 
ดนตรี กีฬา และนนัทนาการต่าง ๆ ( X = 4.73, S.D.= 0.45) นกัเรียนแกนน ามีจิตสาธารณะท่ีดีต่อการ
ด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและอบายมุข ( X = 4.70, S.D.= 0.46) นักเรียนแกนน า
ฝ่ายการงานดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในหอ้ง รอบ ๆ หอ้งเรียน และดูแลรักษาทรัพยส์มบติัของ
ห้องเรียน ( X = 4.68, S.D.= 0.47) นกัเรียนแกนน าทั้ง 4 ฝ่าย ครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว และคณะกรรมการ
ด าเนินงานหอ้งเรียนสีขาว จะร่วมมือกนัในการด าเนินงานเฝ้าระวงั ป้องกนั และแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติดและอบายมุข ( X = 4.67, S.D.= 0.47) นักเรียนแกนน าฝ่ายการเรียนสามารถช่วยเพื่อนๆ ให้มี
ความรู้ความเขา้ใจในกิจกรรมการเรียน รวมทั้งสามารถจดัท าสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเพื่อนๆ 
ทุกคน (X = 4.66, S.D.= 0.47) นกัเรียนแกนน าฝ่ายการเรียนจดัท ามุมความรู้หรือป้ายนิเทศ ให้ความรู้แก่
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เพื่อน ๆ เร่ืองการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ยาเสพติดและอบายมุขได ้(X = 4.65, S.D.= 0.48) นกัเรียน
แกนน าฝ่ายสารวตัรนักเรียน เป็นสายลับให้ครูท่ีปรึกษาทราบถึงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของ
เพื่อนๆ ( X = 4.63, S.D.= 0.48) นักเรียนแกนน าฝ่ายการงาน น าบนัทึกเหตุการณ์ประจ าวนัของ
นกัเรียนแกนน า 4 ฝ่าย รายงานเหตุการณ์ให้ครูท่ีปรึกษาทราบเป็นประจ าทุกวนั พร้อมทั้งจดัท าเป็น
รูปเล่มๆ ละ 1 เดือน ( X = 4.61, S.D.= 0.49) และนกัเรียนแกนน าฝ่ายสารวตัรนกัเรียน รับผิดชอบ
คลา้ยๆ ต ารวจห้องเรียน เฝ้าระวงั และสอดส่องดูแลให้ความช่วยเหลือ และให้ค  าปรึกษาแก่เพื่อนนกัเรียน
กลุ่มเส่ียง (X = 4.60, S.D.= 0.49) ตามล าดบั 
 2. กิจกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน พบว่า ผูบ้ริหาร และครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความคิดเห็นโดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.68, S.D.= 0.47) เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า ผูบ้ริหารและครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.65 - 4.70, S.D.= 0.45 - 0.51) ดงัน้ี ผูป้กครองนกัเรียน (X = 4.69, 
S.D.= 0.47) รองลงมา ไดแ้ก่ นกัเรียน ( X = 4.67, S.D.= 0.47) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(X = 4.65, S.D.= 0.46) ผูบ้ริหารและครู (X = 4.65, S.D.= 0.48) และบุคลากรเครือข่าย (X = 4.65, S.D.= 0.52) 
ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.62 - 4.76, 
S.D.= 0.44 - 0.49) ดงัน้ี ครูท่ีปรึกษาใช้ระเบียนสะสมของนกัเรียนสะทอ้นภาพลกัษณ์โดยรวมของ
นกัเรียนทั้งในเร่ืองจุดเด่น จุดดอ้ย ความตอ้งการ ความสนใจ และสาเหตุของพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิด
ปัญหา ( X = 4.76, S.D.= 0.44) รองลงมา ไดแ้ก่ ครูท่ีปรึกษาจดัท า Line กลุ่มห้องเรียนกบัผูป้กครอง
ในห้องเรียน ส าหรับครูติดต่อกบัผูป้กครอง หรือผูป้กครองติดต่อกนัเองแลกเปล่ียนประสบการณ์กนัใน
การดูแลลูก - หลาน ( X = 4.72, S.D.= 0.45) ในกรณีท่ีนกัเรียนมีปัญหา เช่น การติดบุหร่ี ครูท่ีปรึกษา ครู
แนะแนว และคณะกรรมการด าเนินงานพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน จะส่ง นกัเรียนไปท า
การบ าบดัรักษา หลงัจากหายเป็นปกติดีแลว้โรงเรียนจะรับนกัเรียนกลบัเขา้เรียนตามเดิม (X = 4.71, 
S.D.= 0.45) ครูท่ีปรึกษาเยี่ยมบา้นนักเรียนในห้องเรียนของตนเองครบทุกคนคิดเป็นร้อยละ  100 
( X = 4.69, S.D.= 0.46) ครูท่ีปรึกษาเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจัง เต็มความรู้ 
ความสามารถ ดว้ยความรัก และความเอ้ืออาทร (X = 4.68, S.D.= 0.47) ในกรณีท่ีครูท่ีปรึกษาได้ตกัเตือน 
แต่พฤติกรรมนักเรียนไม่ดีข้ึน ครูท่ีปรึกษาจะส่งต่อหน่วยงานภายในโรงเรียน เช่น ครูแนะแนว         
ฝ่ายปกครอง หรือฝ่ายวิชาการ หรือครูพยาบาลน านักเรียนไปพบแพทยเ์พื่อการบ าบดัรักษาต่อไป 
( X = 4.66, S.D.= 0.47) ครูท่ีปรึกษาใช้ข้อมูลการรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคลมาวิเคราะห์เพื่อการคดักรอง
นกัเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม (X = 4.65, S.D.= 0.48) ครูท่ีปรึกษาบนัทึกเหตุการณ์ประจ าวนั
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ของนกัเรียนแกนน า 4 ฝ่าย เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้ครูท่ีปรึกษาทราบเหตุการณ์และพฤติกรรมของ
นกัเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม ( X = 4.64, S.D.= 0.48) โรงเรียนจดักิจกรรมประชุมผูป้กครอง
อย่างนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง และด าเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครองทุกปีการศึกษา 
(X = 4.63, S.D.= 0.49) และครูท่ีปรึกษาจดักิจกรรมโฮมรูม  (Homeroom) ในตอนเช้า เพื่อจะไดรู้้จกั
นกัเรียนในความดูแลมากข้ึน เช่น ดา้นการเรียน ความประพฤติ และการมาโรงเรียน (X = 4.62, S.D.= 0.49) 
ตามล าดบั 
 3. กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ พบว่า ผูบ้ริหาร และครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( X = 4.68,  S.D.= 0.47) เ ม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า  ผู ้บริหารและครู
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.65 - 4.70, S.D.= 0.46 - 0.48) ดงัน้ี บุคลากรเครือข่าย (X = 4.70, 
S.D.= 0.48) รองลงมา ไดแ้ก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (X = 4.69, S.D.= 0.46) นกัเรียน 
(X = 4.69, S.D.= 0.47) ผูป้กครองนกัเรียน (X = 4.68, S.D.= 0.48) และผูบ้ริหารและครู (X = 4.65, 
S.D.= 0.48) ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  
( X = 4.62 - 4.75, S.D.= 0.44 - 0.49) ดังน้ี โรงเรียนจัดกิจกรรม “วนังดสูบบุหร่ีโลก” วนัท่ี 31 
พฤษภาคม มีพิธีเผา และท าลายบุหร่ี ประชาสัมพนัธ์ค าขวญัวนังดสูบบุหร่ีโลก และเดินรณรงค์ (X = 4.75, 
S.D.= 0.44) รองลงมา ได้แก่ โรงเรียนจดักิจกรรมกีฬาตา้นภยัยาเสพติดและอบายมุข เช่น การแข่งขนั  
ฟุตซอล การแข่งขนัฟุตบอลชิโนลีค กีฬาสีประจ าปีการศึกษา ( X = 4.73, S.D.= 0.45) โรงเรียนจดั
กิจกรรม “ครูพระ” “ครูทหาร” และ “ครูต ารวจ” เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค์ให้แก่นกัเรียน ( X = 4.71, S.D.= 0.45) โรงเรียนจดักิจกรรมสักการะพระอนุสาวรียส์มเด็จ
พระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทุกวนัพระ กิจกรรมสวดพระคาถาชินบญัชรทุกวนัศุกร์ 
หลงัจากเสร็จพิธีเขา้แถว เคารพธงชาติ รวมทั้งกิจกรรมการนัง่สมาธิของนกัเรียนทุกห้องเรียน และกิจกรรม
วนัส าคญัต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา ( X = 4.70, S.D.= 0.46) โรงเรียนจดั “กิจกรรมอ่ิมบุญ” โดยจดั
ตารางให้นกัเรียนมาใส่บาตรทุกวนั วนัละ 1 ห้องเรียน พร้อมกบัครูท่ีปรึกษา ( X = 4.69, S.D.= 0.46) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจดักิจกรรมให้นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดา้นการวาดภาพ ประกวดวาดภาพ
ต่อตา้นยาเสพติดและอบายมุข ซ่ึงเป็นวนัต่อตา้นยาเสพติดโลก (X = 4.66, S.D.= 0.47) กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยจดักิจกรรมสัปดาห์วนัพระสุนทรโวหาร (ภู่) ต่อตา้นยาเสพติดและอบายมุข โดยบูรณาการกบั
ต่อตา้นยาเสพติด และอบายมุข ( X = 4.65, S.D.= 0.48) โรงเรียนจดักิจกรรมเดินรณรงค์ “วนัต่อตา้น      
ยาเสพติดโลก” วนัท่ี 26 มิถุนายน โดยมีนกัเรียนคณะกรรมการนกัเรียน สารวตัรนกัเรียน นางในวรรณคดี
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ของสุนทรภู่ และลูกเสือ - เนตรนารี ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ( X = 4.64, S.D.= 0.48) 
โรงเรียนเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดแ้สดงความสามารถพิเศษดา้นดนตรีไทย โดยจดัให้มี “กิจกรรมศุกร์
สังคีต” ทุกวนัศุกร์ของสัปดาห์ ระหวา่งเวลา 07.00 - 07.30 น. (X = 4.63,  S.D.= 0.49) และโรงเรียนจดั
ให้นักเรียนท่ีช่ืนชอบ สนใจ และมีความสามารถพิเศษด้านการร้องเพลง ขบัร้องเพลงคาราโอเกะ
ช่วงเวลาพกักลางวนั (X = 4.62, S.D.= 0.49) ตามล าดบั 
 4. กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ พบวา่ ผูบ้ริหาร 
และครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน น ักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากร
เครือข่าย มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.69, S.D.= 0.47) เม่ือพิจารณาเป็น
รายกลุ่ม พบว่า ผูบ้ริหารและครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน 
และบุคลากรเครือข่าย มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.61 - 4.69, S.D.= 0.43 - 0.49) ดงัน้ี 
นักเรียน ( X = 4.69, S.D.= 0.47) รองลงมา ได้แก่ บุคลากรเครือข่าย ( X = 4.68, S.D.= 0.43) 
ผูป้กครองนกัเรียน (X = 4.68, S.D.= 0.47) ผูบ้ริหารและครู (X = 4.67, S.D.= 0.47) และ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (X = 4.61, S.D.= 0.49) ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าผูบ้ริหาร
และครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.62 - 4.75, S.D.= 0.44 - 0.49) ดงัน้ี โรงเรียนปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยกีระจายเสียง และล าโพงทุกจุดภายในโรงเรียน (จุดอบั จุดเส่ียง และท่ีลบัตา) โดยมี
ศูนยก์ลางอยูท่ี่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล (X = 4.75, S.D.= 0.44) รองลงมาไดแ้ก่ โรงเรียนปรับปรุง
หอสมุดกาญจนาภิเษก พฒันาทางกายภาพ จดัซ้ือส่ือ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม และมี
จ านวนเพียงพอท่ีเอ้ือให้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ( X = 4.74, S.D.= 0.45) โรงเรียนได้ปรับปรุงห้องสุขา
นกัเรียนชาย-นกัเรียนหญิงหลงัอาคาร 1 ให้สะอาด สวยงาม ส่งเสริมสุขภาพอนามยั และประหยดัน ้ า 
( X = 4.72, S.D.= 0.46) โรงเรียนไดป้รับปรุงโรงอาหาร อาคาร 2 และอาคาร 3 ให้สวยงาม และถูก
สุขลกัษณะ (X = 4.71, S.D.= 0.46) โรงเรียนปรับปรุงห้องอาหารครู ให้สะอาด สวยงาม ถูกสุขลกัษณะ 
มัน่คงแข็งแรง และปลอดภยั (X = 4.70, S.D.= 0.46) โรงเรียนไดป้รับปรุงภูมิทศัน์ภายในบริเวณโรงเรียน 
เช่น ปลูกไมด้อก ไมป้ระดบั ปรับปรุงน ้ าพุ และจดัท่ีนัง่พกัผอ่น อ่านหนงัสือ และท าการบา้นให้แก่นกัเรียน 
(X = 4.68, S.D.= 0.47) โรงเรียนไดป้รับปรุงสนามบาสเก็ตบอล ให้แข็งแรง และปลอดภยั (X = 4.67, 
S.D.= 0.47) โรงเรียนปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต WiFi ให้สามารถใชง้านได้อยา่งมีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน คณะครูและประหยดังบประมาณ ( X = 4.66, S.D.= 0.47) โรงเรียนติดตั้ง
กลอ้งวงจรปิดบริเวณจุดอบั จุดเส่ียง และท่ีลบัตา จ านวน 64 จุด (X = 4.64, S.D.= 0.48) และโรงเรียน
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีบรรยากาศท่ีส่งเสริม
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การเรียนรู้ พร้อมทั้งจดัซ้ือส่ือ และอุปกรณ์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมกบัเพื่อน ๆ (X = 4.62, S.D.= 0.49) ตามล าดบั 
                                        3) ปีการศึกษา 2559 - 2560 ดงัตารางท่ี 46 

ตารางที ่46 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นของ 
          ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อผลผลิตของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด 
                และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั โดยภาพรวม ระหวา่งปีการศึกษา 2559 - 2560 
 

ผลผลติของโครงการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

ค่า t 
X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ 

กจิกรรมห้องเรียนสีขาว  
1. นกัเรียนแกนน ามีจิตสาธารณะท่ีดีต่อการด าเนินงาน 
      ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและอบายมุข    

 
4.60 

 
0.49 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.70 

 
0.46 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.01* 

2. นกัเรียนแกนน าฝ่ายการเรียนสามารถช่วยเพื่อนๆ  
    ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในกิจกรรมการเรียน รวมทั้ง    
     สามารถจดัท าสรุปผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ 
    เพื่อนๆ ทุกคน 

4.58 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.66 0.47 มาก
ท่ีสุด 

3.90* 

3. นกัเรียนแกนน าฝ่ายการเรียนจดัท ามุมความรู้หรือป้าย 
     นิเทศ ใหค้วามรู้แก่เพื่อน ๆ เร่ืองการป้องกนัและแกไ้ข 
    ปัญหายาเสพติดและอบายมุขได ้

4.53 0.50 มาก
ท่ีสุด 

4.65 0.48 มาก
ท่ีสุด 

5.29* 

4. นกัเรียนแกนน าฝ่ายการงานดูแลความสะอาด 
    เรียบร้อยภายในห้อง รอบ ๆ หอ้งเรียน และดูแล 
    รักษาทรัพยส์มบติัของห้องเรียน  

4.57 0.50 มาก
ท่ีสุด 

4.68 0.47 มาก
ท่ีสุด 

3.21* 

5. นกัเรียนแกนน าฝ่ายการงานน าบนัทึกเหตุการณ์ 
    ประจ าวนัของนกัเรียนแกนน า 4 ฝ่าย รายงาน 
    เหตุการณ์ใหค้รูท่ีปรึกษาทราบเป็นประจ าทุกวนั  
    พร้อมทั้งจดัท าเป็นรูปเล่มๆ ละ 1 เดือน  

4.47 0.50 มาก 4.61 0.49 มาก
ท่ีสุด 

5.61* 

6. นกัเรียนแกนน าฝ่ายสารวตัรนกัเรียน เป็นสายลบั 
    ใหค้รูท่ีปรึกษาทราบถึงพฤติกรรมไม่พึงประสงค ์
    ของเพื่อนๆ  

4.49 0.50 มาก 4.63 0.48 มาก
ท่ีสุด 

5.59* 
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ตารางที ่46  (ต่อ) 
 

ผลผลติของโครงการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

ค่า t 
X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ 

7. นกัเรียนแกนน าฝ่ายสารวตัรนกัเรียน รับผดิชอบ 
    คลา้ยๆ ต ารวจห้องเรียน เฝ้าระวงั และสอดส่องดูแลให้ 
     ความช่วยเหลือ และใหค้  าปรึกษาแก่เพื่อนนกัเรียน 
    กลุ่มเส่ียง  

4.44 0.50 มาก 4.60 0.49 มาก
ท่ีสุด 

6.65* 

8. นกัเรียนแกนน าฝ่ายกิจกรรมรวมกลุ่มเพื่อนๆ ให้ 
   รู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ ในการท ากิจกรรม 
    ท่ีสนใจช่ืนชอบ และมีความถนดั เช่น ดนตรี  
   กีฬา และนนัทนาการต่าง ๆ  

4.64 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.73 0.45 มาก
ท่ีสุด 

3.24* 

9. นกัเรียนแกนน าทั้ง 4 ฝ่าย ครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว และ 
    คณะกรรมการด าเนินงานห้องเรียนสีขาว จะร่วมมือ 
    กนัในการด าเนินงานเฝ้าระวงั ป้องกนั และแกไ้ข 
    ปัญหายาเสพติดและอบายมุข 

4.54 0.50 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.47 มาก
ท่ีสุด 

5.50* 

10. หอ้งเรียนสีขาว จ านวน 66 หอ้งเรียน มีการด าเนิน  
      งานอยา่งมีประสิทธิภาพ  

4.66 0.47 มาก
ท่ีสุด 

4.75 0.44 มาก
ท่ีสุด 

3.29* 

รวม 4.55 0.49 มาก
ทีสุ่ด 

4.67 0.47 มาก
ทีสุ่ด 

14.61* 

กจิกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
1. ครูท่ีปรึกษาเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่ง 
    จริงจงั เตม็ความรู้ ความสามารถ ดว้ยความรัก และ 
    ความเอ้ืออาทร 

 
4.57 

 
0.49 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.68 

 
0.47 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.14* 

2. ครูท่ีปรึกษาใชข้อ้มูลการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล   
    มาวิเคราะห์เพื่อการคดักรองนกัเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
    และเหมาะสม 

4.55 0.50 มาก
ท่ีสุด 

4.65 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.22* 

3. ครูท่ีปรึกษาเยีย่มบา้นนกัเรียนในหอ้งเรียนของ 
    ตนเองครบทุกคนคิดเป็นร้อยละ 100.00 

4.56 0.50 มาก
ท่ีสุด 

4.69 0.46 มาก
ท่ีสุด 

5.43* 
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ตารางที ่46  (ต่อ) 
 

ผลผลติของโครงการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

ค่า t 
X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ 

4. ครูท่ีปรึกษาบนัทึกเหตุการณ์ประจ าวนัของนกัเรียน 
    แกนน า 4 ฝ่าย เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยใหค้รูท่ี 
    ปรึกษาทราบเหตุการณ์ และพฤติกรรมของนกัเรียน 
   เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม  

4.49 0.50 มาก 4.64 0.48 มาก
ท่ีสุด 

6.67* 

5. ครูท่ีปรึกษาใชร้ะเบียนสะสมของนกัเรียนสะทอ้น 
    ภาพลกัษณ์โดยรวมของนกัเรียนทั้งในเร่ืองจุดเด่น  
    จุดดอ้ย ความตอ้งการ ความสนใจ และสาเหตุของ 
     พฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดปัญหา  

4.67 0.47 มาก
ท่ีสุด 

4.76 0.44 มาก
ท่ีสุด 

3.69* 

6. ครูท่ีปรึกษาจดักิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) ใน 
    ตอนเชา้ เพื่อจะไดรู้้จกันกัเรียนในความดูแล 
    มากข้ึน เช่น  ดา้นการเรียน  ความประพฤติ และ 
    การมาโรงเรียน 

4.43 0.50 มาก 4.62 0.49 มาก
ท่ีสุด 

6.87* 

7. ในกรณีท่ีครูท่ีปรึกษาไดต้กัเตือน แต่พฤติกรรม 
     นกัเรียนไมดี่ข้ึน ครูท่ีปรึกษาจะส่งต่อหน่วยงาน 
     ภายในโรงเรียน เช่น ครูแนะแนว ฝ่ายปกครอง หรือ 
    ฝ่ายวชิาการ หรือครูพยาบาล น านกัเรียนไปพบ 
     แพทยเ์พื่อการบ าบดัรักษาต่อไป 

4.54 0.50 มาก
ท่ีสุด 

4.66 0.47 มาก
ท่ีสุด 

5.43* 

8. โรงเรียนจดักิจกรรมประชุมผูป้กครองอยา่งนอ้ย 
    ภาคเรียนละ 1 คร้ัง และด าเนินการเลือกตั้ง 
     คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง ทุกปีการศึกษา 

4.44 0.50 มาก 4.63 0.49 มาก
ท่ีสุด 

7.25* 

9. ครูท่ีปรึกษาจดัท า Line กลุ่มห้องเรียนกบัผูป้กครอง 
    ในห้องเรียน ส าหรับครูติดต่อกบัผูป้กครอง หรือ 
    ผูป้กครองติดต่อกนัเองแลกเปล่ียนประสบการณ์กนั 
    ในการดูแลลูกหลาน   

4.63 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.72 0.45 มาก
ท่ีสุด 

4.08* 
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ตารางที ่46  (ต่อ) 
 

ผลผลติของโครงการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

ค่า t 
X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ 

10. ในกรณีท่ีนกัเรียนมีปัญหา เช่น การติดบุหร่ี ครูท่ี 
        ปรึกษา ครูแนะแนว และคณะกรรมการด าเนินงาน 
        พฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน จะส่ง นกัเรียน 
     ไปท าการบ าบดัรักษา หลงัจากหายเป็นปกติดีแลว้ 
     โรงเรียนจะรับนกัเรียนกลบัเขา้เรียนตามเดิม 

4.61 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.71 0.45 มาก
ท่ีสุด 

4.52* 

รวม 
4.55 0.49 มาก

ทีสุ่ด 

4.68 0.47 มาก
ทีสุ่ด 

16.50* 

กจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
1. โรงเรียนจดั “กิจกรรมอ่ิมบุญ” โดยจดัตารางให้ 
    นกัเรียนมาใส่บาตรทุกวนั วนัละ 1 หอ้งเรียน  
    พร้อมกบัครูท่ีปรึกษา 

 
4.58 

 
0.42 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.69 

 
0.46 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.62* 

2. โรงเรียนจดักิจกรรม “ครูพระ” “ครูทหาร” และ “ครู 
   ต ารวจ” เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ 
   คุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์หแ้ก่นกัเรียน 

4.64 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.71 0.45 มาก
ท่ีสุด 

3.54* 

3. โรงเรียนจดักิจกรรมสักการะพระอนุสาวรียส์มเด็จ 
    พระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทุก 
    วนัพระ กิจกรรมสวดพระคาถาชินบญัชรทุกวนัศุกร์ 
    หลงัจากเสร็จพิธีเขา้แถวเคารพธงชาติ รวมทั้ง 
    กิจกรรมการนัง่สมาธิของนกัเรียนทุกห้องเรียน 
   และกิจกรรมวนัส าคญัต่างๆ ทาง พระพุทธศาสนา 

4.58 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.70 0.46 มาก
ท่ีสุด 

5.00* 

4. โรงเรียนเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดง 
    ความสามารถพิเศษดา้นดนตรีไทย โดยจดัใหมี้  
   “กิจกรรมศุกร์สังคีต” ทุกวนัศุกร์ของสัปดาห์  
    ระหวา่งเวลา 07.00 - 07.30 น. 

4.47 0.50 มาก 4.63 0.49 มาก
ท่ีสุด 

6.59* 

5. โรงเรียนจดัใหน้กัเรียนท่ีช่ืนชอบ สนใจ และมี 
    ความสามารถพิเศษดา้นการร้องเพลง ขบัร้องเพลง 
    คาราโอเกะช่วงเวลาพกักลางวนั 

4.43 0.47 มาก 4.62 0.49 มาก
ท่ีสุด 

8.27* 
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ตารางที ่46  (ต่อ) 
 

ผลผลติของโครงการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

ค่า t 
X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ 

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จดักิจกรรมใหน้กัเรียนท่ีมี 
     ความสามารถพิเศษดา้นการวาดภาพ ประกวดวาด 
     ภาพต่อตา้นยาเสพติดและอบายมุข ซ่ึงเป็น 
  วนัต่อตา้นยาเสพติดโลก 

4.56 0.50 มาก
ท่ีสุด 

4.66 0.47 มาก
ท่ีสุด 

4.65* 

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จดักิจกรรมสัปดาห์ 
    วนัพระสุนทรโวหาร (ภู่) ต่อตา้นยาเสพติดและ 
   อบายมุข โดยบูรณาการกบัต่อตา้นยาเสพติด 
   และอบายมุข 

4.50 0.50 มาก 4.65 0.48 มาก
ท่ีสุด 

6.98* 

8. โรงเรียนจดักิจกรรมเดินรณรงค ์“วนัต่อตา้นยาเสพติด 
     โลก” วนัท่ี 26 มิถุนายน โดยมีนกัเรียน  
    คณะกรรมการนกัเรียน สารวตัรนกัเรียน นางใน 
   วรรณคดีของสุนทรภู่ และลูกเสือ–เนตรนารี ร่วม 
    เดินรณรงคต่์อตา้นยาเสพติด 

4.52 0.50 มาก
ท่ีสุด 

4.64 0.48 มาก
ท่ีสุด 

6.05* 

9. โรงเรียนจดักิจกรรม “วนังดสูบบุหร่ีโลก” วนัท่ี 31  
    พฤษภาคม มีพิธีเผา และท าลายบุหร่ี  
   ประชาสัมพนัธ์ค าขวญัวนังดสูบบุหร่ีโลก และเดิน 
   รณรงค ์

4.67 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.75 0.44 มาก
ท่ีสุด 

3.79* 

10. โรงเรียนจดักิจกรรมกีฬาตา้นภยัยาเสพติดและ 
       อบายมุข เช่น การแข่งขนัฟุตซอล การแข่งขนั 
       ฟุตบอลชิโนลีค กีฬาสีประจ าปีการศึกษา 

4.63 0.51 มาก
ท่ีสุด 

4.73 0.45 มาก
ท่ีสุด 

4.94* 

รวม 4.56 0.48 มาก
ทีสุ่ด 

4.68 0.47 มาก
ทีสุ่ด 

16.86* 

กจิกรรมพัฒนาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมที่เอือ้ต่อ 
การจัดการเรียนรู้ 
1. โรงเรียนไดป้รับปรุงโรงอาหาร อาคาร 2 และอาคาร 3 
    ใหส้วยงาม และถูกสุขลกัษณะ 

 
 

4.53 

 
 

0.50 

 
 

มาก
ท่ีสุด 

 
 

4.71 

 
 

0.46 

 
 

มาก
ท่ีสุด 

 
 

6.25* 
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ตารางที ่46  (ต่อ) 
 

ผลผลติของโครงการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

ค่า t 
X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ 

2. โรงเรียนไดป้รับปรุงหอ้งสุขานกัเรียนชาย-นกัเรียน 
    หญิงหลงัอาคาร 1 ใหส้ะอาด สวยงาม ส่งเสริม 
    สุขภาพอนามยั และประหยดัน ้า 

4.54 0.50 มาก
ท่ีสุด 

4.72 0.46 มาก
ท่ีสุด 

6.67* 

3. โรงเรียนไดป้รับปรุงสนามบาสเก็ตบอล ใหแ้ข็งแรง  
    และปลอดภยั 

4.50 0.50 มาก 4.67 0.47 มาก
ท่ีสุด 

7.09* 

4. โรงเรียนไดป้รับปรุงภูมิทศัน์ภายในบริเวณโรงเรียน  
      เช่น ปลูกไมด้อก ไมป้ระดบั ปรับปรุงน ้าพุ และจดัท่ีนัง่ 
      พกัผอ่น อ่านหนงัสือ และท าการบา้นใหแ้ก่นกัเรียน 

4.44 0.50 มาก 4.68 0.47 มาก
ท่ีสุด 

9.65* 

5. โรงเรียนปรับปรุงหอ้งอาหารครูใหส้ะอาด สวยงาม  
   ถูกสุขลกัษณะ มัน่คงแขง็แรง และปลอดภยั 

4.63 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.70 0.46 มาก
ท่ีสุด 

2.19* 

6. โรงเรียนปรับปรุงหอสมุดกาญจนาภิเษก พฒันาทาง 
    กายภาพ จดัซ้ือส่ือ และเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี 
    เหมาะสม และมีจ านวนเพียงพอท่ีเอ้ือให้เรียนรู้ได ้
    ดว้ยตนเอง 

4.70 0.47 มาก
ท่ีสุด 

4.74 0.45 มาก
ท่ีสุด 

2.57* 

7. โรงเรียนปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระ 
     การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ใหมี้บรรยากาศ 
     ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมทั้งจดัซ้ือส่ือ  
    และอุปกรณ์ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองหรือ 
    เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกบัเพื่อน 

4.47 0.50 มาก 4.62 0.49 มาก
ท่ีสุด 

6.23* 

8. โรงเรียนปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต WiFi ให ้
    สามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ 
   สูงสุดต่อนกัเรียน คณะครูและประหยดังบประมาณ 

4.60 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.66 0.47 มาก
ท่ีสุด 

3.04* 

9. โรงเรียนติดตั้งกลอ้งวงจรปิดบริเวณจุดอบั จุดเส่ียง  
    และท่ีลบัตา จ านวน 64 จุด  

4.58 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.64 0.48 มาก
ท่ีสุด 

1.93 
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ตารางที ่46  (ต่อ) 
 

ผลผลติของโครงการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

ค่า t 
X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ 

10. โรงเรียนปรับปรุงระบบเทคโนโลยกีระจายเสียง  
     และล าโพงทุกจุดภายในโรงเรียน (จุดอบั 
     จุดเส่ียง และท่ีลบัตา) โดยมีศูนยก์ลาง 
     อยูท่ี่หอ้งกลุ่มบริหารงานบุคคล  

4.67 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.75 0.44 มาก
ท่ีสุด 

3.81* 

รวม 4.57 0.49 มาก
ทีสุ่ด 

4.69 0.47 มาก
ทีสุ่ด 

15.54* 

เฉลีย่รวม 4.56 0.49 มาก
ทีสุ่ด 

4.68 0.47 มาก
ทีสุ่ด 

29.91* 

 

               จากตารางท่ี 46 พบวา่ ผลการประเมินดา้นผลผลิต โครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั โดยภาพรวมปีการศึกษา 2559 อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด (X = 4.56, S.D.= 0.49) และปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.68, S.D.= 0.47) ซ่ึง
ค่าเฉล่ียปีการศึกษา 2560 สูงกวา่ปีการศึกษา 2559 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
             เม่ือพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่า ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความคิดเห็นด้าน
ผลผลิตของโครงการ ระหวา่งปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 แตกต่างกนัทุกกิจกรรม โดยมี
ค่าเฉล่ียปีการศึกษา 2560 สูงกวา่ปีการศึกษา 2559 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
       2.4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 - 2560 
ดงัตารางท่ี 47 - 49 
                                         1)  ปีการศึกษา 2559 ผูต้อบแบบประเมิน ศึกษาจากประชากร ประกอบด้วย 
ผูบ้ริหาร จ านวน 4 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 15 คน ครู จ านวน 115 คน 
บุคลากรเครือข่าย จ านวน 40 คน และศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย นกัเรียน จ านวน 372 คน และ
ผูป้กครองนักเรียน จ านวน 372 คน ซ่ึงมีผลการประเมินความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวข้องท่ีมีต่อ
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยัดงัตารางท่ี 47 
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ตารางที ่47 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตามความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
                โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 
 

รายการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 372) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 372) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 918) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
กจิกรรมห้องเรียนสีขาว  
1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดป้ระพฤติ 
    และปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี  
    หลีกเล่ียงยาเสพติด ส่ิงมอมเมา  
   บุหร่ี สุรา และอบายมุข 

 
4.44 

 
0.71 

 
มาก 

 
4.67 

 
0.49 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.28 

 
0.78 

 
มาก 

 
4.50 

 
0.65 

 
มาก 

 
4.35 

 
0.66 

 
มาก 

 
4.40 

 
0.72 

 
มาก 

 
6 

2. นกัเรียนแกนน า กลา้แสดงออก 
    อยา่งถูกตอ้งและมีจิตอาสาใน 
    การตกัเตือน แนะน า และชกัชวน 
    เพื่อน  ๆใหห่้างไกลยาเสพติด 
  และอบายมุข 

4.44 0.71 มาก 4.67 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.30 0.79 มาก 4.53 0.65 มาก
ท่ีสุด 

4.55 0.68 มาก
ท่ีสุด 

4.43 0.72 มาก 3 

3. การด าเนินงานของนกัเรียน 
    แกนน าฝ่ายการเรียน ช่วยให้ 
   เพื่อนๆ เขา้ใจบทเรียน  
    และสามารถท าการบา้นได ้

4.38 0.70 มาก 4.53 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.16 0.74 มาก 4.47 0.65 มาก 4.38 0.67 มาก 4.33 0.71 มาก 9 
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ตารางที ่47  (ต่อ) 
 

รายการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 372) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 372) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 918) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
4. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จดั 
    กระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดแทรก  
    เร่ืองการป้องกนัและแกไ้ข 
    ปัญหายาเสพติดและอบายมุข 
   ท่ีหลากหลาย 

4.30 0.68 มาก 4.53 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.31 0.69 มาก 4.48 0.59 มาก 4.45 0.68 มาก 4.39 0.65 มาก 7 

5. นกัเรียนไดรั้บความรู้ ความ 
    เขา้ใจ และตระหนกัถึงโทษภยั 
    ของยาเสพติด และอบายมุขต่าง  ๆ
    จากครูจากป้ายนิเทศในห้องเรียน 
   สีขาว ค าแนะน าของนกัเรียน 
    แกนน า และกิจกรรมต่างๆ 
    ในการป้องกนัและแกไ้ข 
    ปัญหายาเสพติดและอบายมุข 

4.39 0.70 มาก 4.60 0.51 มาก
ท่ีสุด 

4.41 0.72 มาก 4.59 0.55 มาก
ท่ีสุด 

4.43 0.71 มาก 4.48 0.65 มาก 1 
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ตารางที ่47  (ต่อ) 
 

รายการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 372) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 372) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 918) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
6. นกัเรียนแกนน า ก ากบั ดูแล  
   และแนะน าให้เพื่อนๆ รู้เท่าทนั  
    และกลา้ปฏิเสธส่ิงท่ีเป็นพิษ 
    ภยัอนัตราย พฤติกรรมท่ีไม่พึง 
   ประสงค ์และอบายมุขต่างๆ 

4.33 0.69 มาก 4.47 0.52 มาก 4.34 0.70 มาก 4.57 0.55 มาก
ท่ีสุด 

4.35 0.66 มาก 4.42 0.65 มาก 4 

7. นกัเรียนแกนน าฝ่ายสารวตัร 
    นกัเรียน เป็นนกัสืบแจง้ข่าว 
   ใหค้รูท่ีปรึกษาทราบเก่ียวกบั 
  พฤติกรรมของเพื่อนๆ 

4.38 0.70 มาก 4.60 0.51 มาก
ท่ีสุด 

4.41 0.72 มาก 4.45 0.57 มาก 4.40 0.67 มาก 4.41 0.65 มาก 5 

8. นกัเรียนแกนน าฝ่ายสารวตัร 
   นกัเรียน เฝ้าระวงัและสอดส่อง 
   ดูแลพื้นท่ีมุมอบั ห้องน ้า และ 
  แหล่งมัว่สุม รวมทั้งจุดเส่ียง 

4.38 0.70 มาก 4.47 0.52 มาก 4.36 0.71 มาก 4.52 0.56 มาก
ท่ีสุด 

4.48 0.68 มาก 4.44 0.65 มาก 2 

 

 272 
 

 



273 
 

 273 
 

ตารางที ่47  (ต่อ) 
 

รายการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 372) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 372) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 918) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
9. นกัเรียนแกนน าฝ่ายกิจกรรม  
    รวมกลุ่มเพื่อนๆ ใหรู้้จกัใชเ้วลา 
    วา่งให้เป็นประโยชน์ในการท า 
    กิจกรรมท่ีสนใจ ช่ืนชอบและมี 
    ความถนดั 

4.29 0.68 มาก 4.47 0.52 มาก 4.34 0.70 มาก 4.45 0.55 มาก 4.33 0.66 มาก 4.38 0.64 มาก 8 

10. โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั มี 
      การด าเนินงานห้องเรียน 
      สีขาว จ านวน 66 ห้องเรียน  
      อยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผล 
      ใหน้กัเรียนห่างไกลยาเสพติด 
      และอบายมุข 

4.29 0.68 มาก 4.40 0.51 มาก 4.21 0.66 มาก 4.40 0.55 มาก 4.38 0.67 มาก 4.31 0.62 มาก 10 

รวม 4.36 0.70 มาก 4.54 0.51 มาก
ทีสุ่ด 

4.31 0.72 มาก 4.50 0.59 มาก 4.41 0.67 มาก 4.40 0.67 มาก - 
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ตารางที ่47  (ต่อ) 
 

รายการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 372) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 372) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 918) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
กจิกรรมพฒันาระบบการดูแล
ช่วยเหลอืนักเรียน 
1. ครูท่ีปรึกษาวเิคราะห์นกัเรียน 
     เป็นรายบุคคล คดักรอง 
     นกัเรียนอยา่งเป็นระบบ  
     และน่าเช่ือถือ 

 
 

4.43 

 
 

0.71 

 
 

มาก 

 
 

4.73 

 
 

0.46 

 
 

มาก
ท่ีสุด 

 
 

4.38 

 
 

0.71 

 
 

มาก 

 
 

4.56 

 
 

0.55 

 
 

มาก
ท่ีสุด 

 
 

4.40 

 
 

0.67 

 
 

มาก 

 
 

4.47 

 
 

0.65 

 
 

มาก 

 
 
4 

2. นกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง  
   ไดรั้บการดูแลช่วยเหลือ 
     และเยยีวยาใหมี้พฤติกรรม 
    เส่ียงลดลงจนเป็นปกติ 

4.28 0.68 มาก 4.53 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.32 0.70 มาก 4.46 0.56 มาก 4.45 0.68 มาก 4.38 0.64 มาก 8 
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ตารางที ่47  (ต่อ) 
 

รายการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 372) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 372) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 918) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
3. กิจกรรมโฮมรูมโดยครูท่ี 
    ปรึกษาพบนกัเรียนเพื่อให้ 
    ค  าปรึกษาแนะน า และแกไ้ข 
    คุณลกัษณะอนัไม่พึงประสงค ์
    ของนกัเรียน 

4.39 0.70 มาก 4.60 0.51 มาก
ท่ีสุด 

4.41 0.72 มาก 4.60 0.55 มาก
ท่ีสุด 

4.33 0.66 มาก 4.50 0.65 มาก 1 

4. กิจกรรมแนะแนว และ 
  การเยีย่มบา้นนกัเรียนเพื่อรับ 
  ทราบปัญหาและความร่วมมือ 
  กบัทางบา้นแกไ้ขคุณลกัษณะ 
  ไม่พึงประสงคข์องนกัเรียน 

4.44 0.71 มาก 4.73 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.35 0.71 มาก 4.61 0.55 มาก
ท่ีสุด 

4.53 0.68 มาก
ท่ีสุด 

4.48 0.65 มาก 3 

 

 

 

 

  275 
 

 



276 
 

ตารางที ่47  (ต่อ) 
 

รายการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 372) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 372) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 918) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
5. กิจกรรมท่ีครูท่ีปรึกษา และ 
     คณะกรรมการด าเนินโครงการ 
     สุ่มตรวจคน้ส่ือลามกอนาจารใน 
     กระเป๋านกัเรียน การเล่นการพนนั  
     ตรวจคน้การสูบบุหร่ีในหอ้งสุขา  
     และอาจไปมัว่สุมตามแหล่ง 
     การเล่นเกมและอบายมุขต่างๆ  
     ของชุมชน 

4.30 0.68 มาก 4.67 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.32 0.70 มาก 4.58 0.55 มาก
ท่ีสุด 

4.48 0.68 มาก 4.43 0.65 มาก 6 

6. กิจกรรมครูเวรประจ าวนัตรวจคน้ 
      การพกพาอาวธุของนกัเรียนกลุ่ม 
       เส่ียง 

4.30 0.68 มาก 4.47 0.52 มาก 4.22 0.66 มาก 4.50 0.56 มาก 4.33 0.66 มาก 4.35 0.63 มาก 9 
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ตารางที ่47  (ต่อ) 
 

รายการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 372) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 372) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 918) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
7. กิจกรรมการด าเนินงานดา้น 
    สังคมบ าบดั และคลินิกให้ 
    ค  าปรึกษาของครูแนะแนว 

4.18 0.63 มาก 4.53 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.22 0.67 มาก 4.38 0.54 มาก 4.30 0.65 มาก 4.29 0.62 มาก 10 

8. กิจกรรม Line กลุ่มของหอ้งเรียน  
     ระหวา่งครูท่ีปรึกษากบัผูป้กครอง  
     และผูป้กครองกบัผูป้กครอง 

4.40 0.70 มาก 4.60 0.51 มาก
ท่ีสุด 

4.41 0.72 มาก 4.57 0.55 มาก
ท่ีสุด 

4.48 0.68 มาก 4.49 0.65 มาก 2 

9. กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาให ้
     แก่นกัเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ์

4.36 0.70 มาก 4.53 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.39 0.71 มาก 4.56 0.55 มาก
ท่ีสุด 

4.40 0.67 มาก 4.46 0.65 มาก 5 

10. กิจกรรมการสุ่มตรวจสารเสพติด
 ในปัสสาวะของนกัเรียน 
 กลุ่มเส่ียง 

4.36 0.70 มาก 4.40 0.51 มาก 4.28 0.69 มาก 4.53 0.56 มาก
ท่ีสุด 

4.40 0.67 มาก 4.40 0.64 มาก 7 

รวม 4.34 0.69 มาก 4.58 0.50 มาก
ทีสุ่ด 

4.33 0.70 มาก 4.54 0.55 มาก
ทีสุ่ด 

4.41 0.67 มาก 4.43 0.64 มาก - 
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ตารางที ่47  (ต่อ) 
 

รายการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 372) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 372) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 918) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
กจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
1. “กิจกรรมอ่ิมบุญ” นกัเรียนท า 
    บุญตกับาตรในตอนเชา้ทุกวนั 
    วนัละ 1 หอ้งเรียน พร้อม 
   ครูท่ีปรึกษา 

 
4.41 

 
0.71 

 
มาก 

 
4.67 

 
0.49 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.40 

 
0.71 

 
มาก 

 
4.62 

 
0.54 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.50 

 
0.68 

 
มาก 

 
4.50 

 
0.65 

 
มาก 

 
1 

2. กิจกรรมการสักการะพระ 
    อนุสาวรียส์มเด็จพระมหา 
    สมณเจา้กรมพระปรมานุชิต 
     ชิโนรส เพื่อแสดงความ 
     กตญัํูต่อพระองคท์่าน          
     ผูก่้อตั้งโรงเรียนชิโนรส 
     วทิยาลยั 

4.36 0.70 มาก 4.47 0.52 มาก 4.28 0.69 มาก 4.46 0.56 มาก 4.40 0.67 มาก 4.37 0.64 มาก 9 
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ตารางที ่47  (ต่อ) 
 

รายการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 372) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 372) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 918) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
3. การบรรเลงดนตรีไทยของ  
    “กิจกรรมศุกร์สังคีต” ทุกวนั 
    ศุกร์ 

4.33 0.69 มาก 4.60 0.51 มาก
ท่ีสุด 

4.40 0.72 มาก 4.50 0.56 มาก 4.40 0.67 มาก 4.43 0.69 มาก 5 

4. กิจกรรม “ครูพระ”  
    “ครูทหาร” และ “ครูต ารวจ” 

4.39 0.70 มาก 4.80 0.41 มาก
ท่ีสุด 

4.38 0.71 มาก 4.58 0.55 มาก
ท่ีสุด 

4.43 0.68 มาก 4.47 0.65 มาก 3 

5. กิจกรรม “วนัพระสุนทร 
    โวหาร (ภู่) ต่อตา้นยาเสพติด” 

4.35 0.70 มาก 4.40 0.51 มาก 4.42 0.72 มาก 4.54 0.56 มาก
ท่ีสุด 

4.40 0.67 มาก 4.46 0.65 มาก 4 

6. กิจกรรมรณรงค ์“วนังดสูบ   
    บุหร่ีโลก” และ “กิจกรรมวนั 
    ต่อตา้นยาเสพติดโลก” 

4.27 0.67 มาก 4.53 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.31 0.69 มาก 4.51 0.73 มาก
ท่ีสุด 

4.35 0.66 มาก 4.39 0.68 มาก 7 

7. กิจกรรมสวดพระคาถาชิน 
    บญัชร ทุกวนัศุกร์หลงัจาก 
    เสร็จพิธีเขา้แถวเคารพธงชาติ 

4.33 0.69 มาก 4.33 0.49 มาก 4.23 0.67 มาก 4.56 0.55 มาก
ท่ีสุด 

4.43 0.68 มาก 4.38 0.64 มาก 8 
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ตารางที ่47  (ต่อ) 
 

รายการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 372) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 372) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 918) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
8. กิจกรรมการขบัร้องเพลง 
     คาราโอเกะ เวลาพกักลางวนั  
    ณ เวทีโรงอาหาร อาคาร 2 

4.40 0.70 มาก 4.67 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.40 0.71 มาก 4.60 0.55 มาก
ท่ีสุด 

4.50 0.68 มาก 4.49 0.65 มาก 2 

9. กิจกรรมประกวดวาดภาพต่อตา้น 
     ยาเสพติดและอบายมุขในวนั 
     ต่อตา้นยาเสพติดโลก 

4.24 0.66 มาก 4.60 0.51 มาก
ท่ีสุด 

4.18 0.65 มาก 4.34 0.53 มาก 4.45 0.68 มาก 4.27 0.61 มาก 10 

10. กิจกรรมการแข่งขนักีฬาตา้น 
        ยาเสพติดและอบายมุข เช่น  
        การแข่งขนัฟุตซอล การแข่งขนั 
        ฟุตบอลชิโนลีค และกีฬาสี 
        ประจ าปีการศึกษา  

4.24 0.66 มาก 4.47 0.52 มาก 4.36 0.71 มาก 4.58 0.55 มาก
ท่ีสุด 

4.33 0.66 มาก 4.42 0.65 มาก 6 

รวม 4.33 0.69 มาก 4.55 0.50 มาก
ทีสุ่ด 

4.34 0.70 มาก 4.53 0.57 มาก
ทีสุ่ด 

4.42 0.67 มาก 4.42 0.65 มาก - 
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ตารางที ่47  (ต่อ) 
 

รายการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 372) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 372) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 918) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
กจิกรรมพฒันาบรรยากาศ         
และส่ิงแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัด 
การเรียนรู้ 
1. กิจกรรมการพฒันาบริเวณและ 
     สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนให ้
     น่าอยู ่น่าเรียน และเอ้ือต่อ 
    การเรียนรู้ 

 
 
 

4.39 

 
 
 

0.70 

 
 
 

มาก 

 
 
 

4.60 

 
 
 

0.51 

 
 
 

มาก
ท่ีสุด 

 
 
 

4.22 

 
 
 

0.66 

 
 
 

มาก 

 
 
 

4.45 

 
 
 

0.55 

 
 
 

มาก 

 
 
 

4.38 

 
 
 

0.67 

 
 
 

มาก 

 
 
 

4.35 

 
 
 

0.63 

 
 
 

มาก 

 
 
 
8 

2. กิจกรรมการปรับปรุงโรงอาหาร  
     ใหส้ะอาดสวยงาม และถูก 
     สุขลกัษณะ 

4.29 0.68 มาก 4.33 0.49 มาก 4.28 0.69 มาก 4.42 0.55 มาก 4.33 0.66 มาก 4.34 0.63 มาก 9 

3. การปรับปรุงสนาม 
    บาสเกตบอล และการบ ารุง    
    รักษาสนามฟุตบอล 

4.35 0.70 มาก 4.47 0.52 มาก 4.39 0.71 มาก 4.48 0.56 มาก 4.30 0.65 มาก 4.42 0.65 มาก 5 
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ตารางที ่47  (ต่อ) 
 

รายการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 372) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 372) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 918) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
4. การปรับปรุงห้องสุขาชาย 
   และห้องสุขาหญิง ใหส้ะอาด  
  สวยงาม และประหยดัน ้า 

4.41 0.71 มาก 4.60 0.51 มาก
ท่ีสุด 

4.36 0.71 มาก 4.52 0.56 มาก
ท่ีสุด 

4.40 0.67 มาก 4.44 0.65 มาก 4 

5. การปรับปรุงหอสมุดกาญจนา 
   ภิเษก และแหล่งเรียนรู้ในกลุ่ม 
   สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4.45 0.71 มาก 4.73 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.33 0.70 มาก 4.60 0.55 มาก
ท่ีสุด 

4.53 0.68 มาก
ท่ีสุด 

4.48 0.65 มาก 2 

6. การปรับปรุงระบบ 
    อินเทอร์เน็ต WiFi ใหส้ามารถ 
   ใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
   และประหยดังบประมาณ 

4.41 0.71 มาก 4.67 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.40 0.71 มาก 4.58 0.55 มาก
ท่ีสุด 

4.45 0.68 มาก 4.49 0.65 มาก 1 

7. การติดตั้งกลอ้งวงจรปิด 
   บริเวณจุดอบั จุดเส่ียง  
   และท่ีลบัตา จ านวน 64 จุด 

4.39 0.70 มาก 4.60 0.51 มาก
ท่ีสุด 

4.39 0.71 มาก 4.57 0.55 มาก
ท่ีสุด 

4.50 0.68 มาก 4.47 0.65 มาก 3 
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ตารางที ่47  (ต่อ) 
 

รายการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 372) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 372) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 918) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
8. โรงเรียนปรับปรุงเทคโนโลย ี
     ระบบกระจายเสียงใน 
     การก ากบัติดตามนกัเรียนใน 
     หอ้งสุขา และบริเวณจุดอบั 
     ของโรงเรียน 

4.27 0.67 มาก 4.33 0.49 มาก 4.24 0.67 มาก 4.40 0.55 มาก 4.25 0.63 มาก 4.31 0.62 มาก 10 

9. โรงเรียนพฒันาใหมี้โตะ๊  
     และเกา้อ้ีใหน้กัเรียนไดน้ัง่ 
    พกัผอ่น อ่านหนงัสือและท า 
    การบา้นขณะท่ีคอยผูป้กครอง 
    มารับกลบับา้น 

4.37 0.70 มาก 4.47 0.52 มาก 4.31 0.69 มาก 4.51 0.56 มาก
ท่ีสุด 

4.38 0.67 มาก 4.40 0.64 มาก 7 
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ตารางที ่47  (ต่อ) 
 

รายการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 372) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 372) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 918) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
10. โรงเรียนจดับริการตรวจ 
      สุขภาพให้แก่นกัเรียนทุกคน  
      ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง และท า 
      ประกนัอุบติัเหตุให้แก่ 
      นกัเรียนทุกคนเช่นเดียวกนั 

4.32 0.69 มาก 4.40 0.51 มาก 4.30 0.69 มาก 4.55 0.55 มาก
ท่ีสุด 

4.45 0.68 มาก 4.41 0.65 มาก 6 

รวม 4.37 0.70 มาก 4.52 0.50 มาก
ทีสุ่ด 

4.32 0.69 มาก 4.51 0.55 มาก
ทีสุ่ด 

4.40 0.67 มาก 4.41 0.64 มาก - 

เฉลีย่รวม 4.35 0.69 มาก 4.55 0.50 มาก
ทีสุ่ด 

4.33 0.75 มาก 4.52 0.60 มาก
ทีสุ่ด 

4.41 0.67 มาก 4.41 0.70 มาก - 
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 จากตารางท่ี 47 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2559 ตาม
ความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครอง
นกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.41,    S.D. = 0.70) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน 
ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก และมากท่ีสุด (X = 4.33 
– 4.55, S.D.= 0.50 – 0.75) ดงัน้ี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (X = 4.55, S.D.= 0.50) รองลงมา 
ได้แก่ ผูป้กครองนกัเรียน (X = 4.52, S.D.= 0.60) บุคลากรเครือข่าย (X = 4.41, S.D.= 0.67) ผูบ้ริหาร
และครู ( X = 4.35, S.D.= 0.69) และนักเรียน ( X = 4.33, S.D.= 0.75) ตามล าดับ เม่ือพิจารณา      
เป็นรายกิจกรรม มีผลการประเมินดงัน้ี  
 1. กิจกรรมห้องเรียนสีขาว พบว่า ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก (X = 4.40, S.D.= 0.67) เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบวา่ ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก และมากท่ีสุด (X = 4.31 – 4.54, S.D.= 0.51 – 0.72) ดงัน้ี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ( X = 4.54, S.D.= 0.51) รองลงมา ได้แก่ ผูป้กครองนักเรียน ( X = 4.50, S.D.= 0.59)
บุคลากรเครือข่าย ( X = 4.41, S.D.= 0.67) ผูบ้ริหารและครู (X = 4.36, S.D.= 0.70) และนกัเรียน 
(X = 4.31, S.D.= 0.72) ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมากทุกรายการ (X = 4.31 – 4.48, S.D.= 0.62 – 0.72) ดงัน้ี นกัเรียนไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจ 
และตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด และอบายมุขต่างๆ จากครู จากป้ายนิเทศในห้องเรียนสีขาว 
ค าแนะน าของนักเรียนแกนน า และกิจกรรมต่างๆ ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
อบายมุข (X = 4.48, S.D.= 0.65) รองลงมา ไดแ้ก่ นกัเรียนแกนน าฝ่ายสารวตัรนกัเรียน เฝ้าระวงัและ
สอดส่องดูแลพื้นท่ีมุมอบั ห้องน ้ า และแหล่งมัว่สุม รวมทั้งจุดเส่ียง (X = 4.44, S.D.= 0.65) นกัเรียน
แกนน า กลา้แสดงออกอยา่งถูกตอ้งและมีจิตอาสาในการตกัเตือน แนะน า และชกัชวนเพื่อน  ๆให้ห่างไกล
ยาเสพติดและอบายมุข (X = 4.43, S.D.= 0.72) นกัเรียนแกนน า ก ากบั ดูแล และแนะน าให้เพื่อนๆ รู้เท่า
ทนั และกลา้ปฏิเสธส่ิงท่ีเป็นพิษภยัอนัตราย พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ และอบายมุขต่างๆ (X = 4.42, 
S.D.= 0.65) นกัเรียนแกนน าฝ่ายสารวตัรนกัเรียน เป็นนกัสืบแจง้ข่าวให้ครูท่ีปรึกษาทราบเก่ียวกบั
พฤติกรรมของเพื่อนๆ ( X = 4.41, S.D.= 0.65) ผูบ้ริหารสถานศึกษาได้ประพฤติและปฏิบติัตนเป็น
แบบอยา่งท่ีดี หลีกเล่ียงยาเสพติด ส่ิงมอมเมา บุหร่ี สุรา และอบายมุข ( X = 4.40, S.D.= 0.72) ครูทุก
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กลุ่มสาระการเรียนรู้จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดแทรก เร่ืองการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด
และอบายมุขท่ีหลากหลาย ( X = 4.39, S.D.= 0.65) นกัเรียนแกนน าฝ่ายกิจกรรมรวมกลุ่มเพื่อนๆ ให้
รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการท ากิจกรรมท่ีสนใจ ช่ืนชอบและมีความถนัด ( X = 4.38,    
S.D.= 0.64) การด าเนินงานของนักเรียนแกนน าฝ่ายการเรียน ช่วยให้เพื่อนๆ เข้าใจบทเรียน        
และสามารถท าการบา้นได้ (X = 4.33, S.D.= 0.71) และโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั มีการด าเนินงาน
ห้องเรียนสีขาว จ านวน 66 ห้องเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด   
และอบายมุข (X = 4.31, S.D.= 0.62) ตามล าดบั 
 2.  กิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนัก เ รียน พบว่า  ผู บ้ ริห ารและค รู 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย มี
ความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.43, S.D.= 0.64) เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบวา่ 
ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากร
เครือข่าย มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก และมากท่ีสุด (X = 4.33 – 4.58, S.D.= 0.50 – 0.70) ดงัน้ี 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( X = 4.58, S.D.= 0.50) รองลงมา ไดแ้ก่ ผูป้กครองนกัเรียน 
(X = 4.54, S.D.= 0.55) บุคลากรเครือข่าย (X = 4.41, S.D.= 0.67) ผูบ้ริหารและครู (X = 4.34, S.D.= 0.69) 
และนักเรียน ( X = 4.33, S.D.= 0.70) ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  ผูบ้ริหารและครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมากทุกรายการ ( X = 4.29 – 4.50, S.D.= 0.62 – 0.65) ดงัน้ี กิจกรรมโฮมรูมโดย
ครูท่ีปรึกษาพบนักเรียนเพื่อให้ค  าปรึกษาแนะน า และแก้ไขคุณลักษณะอนัไม่พึงประสงค์ของ
นกัเรียน ( X = 4.50, S.D.= 0.65) กิจกรรม Line กลุ่มของห้องเรียนระหว่างครูท่ีปรึกษากบัผูป้กครอง      
และผูป้กครองกบัผูป้กครอง (X = 4.49, S.D.= 0.65) กิจกรรมแนะแนว และการเยี่ยมบา้นนกัเรียนเพื่อ
รับทราบปัญหาและความร่วมมือกบัทางบา้นแก้ไขคุณลกัษณะไม่พึงประสงค์ของนกัเรียน (X = 4.48, 
S.D.= 0.65) ครูท่ีปรึกษาวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล คัดกรองนักเรียนอย่างเป็นระบบ            
และน่าเช่ือถือ (X = 4.47, S.D.= 0.65) กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาให้แก่นกัเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ์
(X = 4.46, S.D.= 0.65) กิจกรรมท่ีครูท่ีปรึกษา และคณะกรรมการด าเนินโครงการสุ่มตรวจคน้ส่ือลามก
อนาจารในกระเป๋านกัเรียน การเล่นการพนนั ตรวจคน้การสูบบุหร่ีในหอ้งสุขา และอาจไปมัว่สุมตามแหล่งการ
เล่นเกมและอบายมุขต่างๆ ของชุมชน ( X = 4.43, S.D.= 0.65) กิจกรรมการสุ่มตรวจสารเสพติดใน
ปัสสาวะของนกัเรียนกลุ่มเส่ียง ( X = 4.40, S.D.= 0.64) นกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงไดรั้บการดูแล
ช่วยเหลือและเยียวยาให้มีพฤติกรรมเส่ียงลดลงจนเป็นปกติ ( X = 4.38, S.D.= 0.64) กิจกรรมครูเวร
ประจ าวนัตรวจค้นการพกพาอาวุธของนักเรียนกลุ่มเส่ียง ( X = 4.35, S.D.= 0.63) และกิจกรรมการ
ด าเนินงานดา้นสังคมบ าบดั และคลินิกใหค้  าปรึกษาของครูแนะแนว (X = 4.29, S.D.= 0.62) ตามล าดบั 
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 3. กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ พบว่า ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก (X = 4.42, S.D.= 0.65) เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบวา่ ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก และมากท่ีสุด ( X = 4.33 – 4.55, S.D.= 0.50 – 0.70) ดงัน้ี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ( X = 4.55, S.D.= 0.50) รองลงมา ได้แก่ ผูป้กครองนักเรียน ( X = 4.53, S.D.= 0.57) 
บุคลากรเครือข่าย ( X = 4.42, S.D.= 0.67) นักเรียน ( X = 4.34, S.D.= 0.70) และผูบ้ริหารและครู 
(X = 4.33, S.D.= 0.69) ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมากทุกรายการ (X = 4.27 – 4.50, S.D.= 0.61 – 0.69) ดงัน้ี “กิจกรรมอ่ิมบุญ” นกัเรียนท าบุญ
ตกับาตรในตอนเช้าทุกวนั วนัละ 1 ห้องเรียน พร้อมครูท่ีปรึกษา ( X = 4.50, S.D.= 0.65) รองลงมา 
ไดแ้ก่ กิจกรรมการขบัร้องเพลงคาราโอเกะ เวลาพกักลางวนั ณ เวทีโรงอาหาร อาคาร 2 (X = 4.49, 
S.D.= 0.65) กิจกรรม “ครูพระ” “ครูทหาร” และ “ครูต ารวจ” (X = 4.47, S.D.= 0.65) กิจกรรม “วนั
พระสุนทรโวหาร (ภู่) ต่อต้านยาเสพติด” ( X = 4.46, S.D.= 0.65) การบรรเลงดนตรีไทยของ 
“กิจกรรมศุกร์สังคีต” ทุกวนัศุกร์ ( X = 4.43, S.D.= 0.69) กิจกรรมการแข่งขนักีฬาตา้นยาเสพติดและ
อบายมุข เช่น การแข่งขนัฟุตซอล การแข่งขนัฟุตบอลชิโนลีค และกีฬาสีประจ าปีการศึกษา ( X = 4.42,  
S.D.= 0.65) กิจกรรมรณรงค์ “วนังดสูบบุหร่ีโลก” และ “กิจกรรมวนัต่อตา้นยาเสพติดโลก” (X = 4.39, 
S.D.= 0.68) กิจกรรมสวดพระคาถาชินบญัชร ทุกวนัศุกร์หลงัจากเสร็จพิธีเขา้แถวเคารพธงชาติ   
(X = 4.38, S.D.= 0.64) กิจกรรมการสักการะพระอนุสาวรียส์มเด็จพระมหาสมณเจา้กรมพระปรมานุชิต
ชิโนรส เพื่อแสดงความกตญัํูต่อพระองคท์่านผูก่้อตั้งโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั (X = 4.37, S.D.= 0.64) 
และกิจกรรมประกวดวาดภาพต่อต้านยาเสพติดและอบายมุขในวนัต่อต้านยาเสพติดโลก ( X = 4.27,    
S.D.= 0.61) ตามล าดบั 
 4. กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ พบวา่ ผูบ้ริหาร 
และครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน น ักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากร
เครือข่าย มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.41, S.D.= 0.64) เม่ือพิจารณาเป็นราย
กลุ่ม พบวา่ ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และ
บุคลากรเครือข่าย มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก และมากท่ีสุด (X = 4.32 – 4.52, S.D.= 0.50 – 0.70) 
ดงัน้ี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( X = 4.52, S.D.= 0.50) รองลงมา ได้แก่ ผูป้กครอง
นกัเรียน (X = 4.51, S.D.= 0.55) บุคลากรเครือข่าย (X = 4.40, S.D.= 0.67) ผูบ้ริหารและครู (X = 4.37, 
S.D.= 0.70) และนกัเรียน (X = 4.32, S.D.= 0.69) ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  ผูบ้ริหาร



288 
 

และครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทุกรายการ (X = 4.31 – 4.49, S.D.= 0.62 – 0.65) ดงัน้ี การปรับปรุงระบบ
อินเทอร์เน็ต WiFi ใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประหยดังบประมาณ (X = 4.49, S.D.= 0.65) 
การปรับปรุงหอสมุดกาญจนาภิเษก และแหล่งเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
( X = 4.48, S.D.= 0.65) การติดตั้งกลอ้งวงจรปิดบริเวณจุดอบั จุดเส่ียง และท่ีลบัตาจ านวน 64 จุด 
(X = 4.47, S.D.= 0.65) การปรับปรุงห้องสุขาชาย และห้องสุขาหญิง ให้สะอาด สวยงาม และประหยดัน ้ า 
(X = 4.44, S.D.= 0.65) การปรับปรุงสนามบาสเกตบอล และการบ ารุงรักษาสนามฟุตบอล (X = 4.42, 
S.D.= 0.65) โรงเรียนจดับริการตรวจสุขภาพให้แก่นกัเรียนทุกคน ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง และท าประกนั
อุบติัเหตุให้แก่ นกัเรียนทุกคนเช่นเดียวกนั (X = 4.41, S.D.= 0.65) โรงเรียนพฒันาให้มีโต๊ะและเกา้อ้ี 
ให้นกัเรียนไดน้ัง่พกัผอ่น อ่านหนงัสือ และท าการบา้น ขณะท่ีคอยผูป้กครองมารับกลบับา้น (X = 4.40, 
S.D.= 0.64) กิจกรรมการพฒันาบริเวณและสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนให้น่าอยู่ น่าเรียน และเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ ( X = 4.35, S.D.= 0.63) กิจกรรมการปรับปรุงโรงอาหารให้สะอาดสวยงาม และถูกสุขลกัษณะ 
( X = 4.34, S.D.= 0.63) และโรงเรียนปรับปรุงเทคโนโลยีระบบกระจายเสียงในการก ากบัติดตาม
นกัเรียนในหอ้งสุขา และบริเวณจุดอบัของโรงเรียน (X = 4.31, S.D.= 0.62) ตามล าดบั 
                                        2)  ปีการศึกษา 2560 ผูต้อบแบบประเมิน ศึกษาจากประชากร ประกอบด้วย 
ผูบ้ริหาร จ านวน 4 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 15 คน ครู จ านวน 115 คน 
บุคลากรเครือข่าย จ านวน 40 คน และศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย นกัเรียน จ านวน 355 คน และ
ผูป้กครองนักเรียน จ านวน 355 คน ซ่ึงมีผลการประเมินความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวข้องท่ีมีต่อ
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ดงัตารางท่ี 48 
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ตารางที ่48 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตามความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
                 โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2560 
 

รายการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 355) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 355) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 884) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
กจิกรรมห้องเรียนสีขาว  
1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดป้ระพฤติ 
    และปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี  
    หลีกเล่ียงยาเสพติด ส่ิงมอมเมา  
    บุหร่ี สุรา และอบายมุข 

 
4.71 

 
0.46 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.80 

 
0.41 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.67 

 
0.47 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.73 

 
0.44 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.67 

 
0.52 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.70 

 
0.46 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
5 

2. นกัเรียนแกนน า กลา้แสดงออก 
    อยา่งถูกตอ้งและมีจิตอาสาใน 
     การตกัเตือน แนะน า และชกัชวน 
     เพื่อน  ๆใหห่้างไกลยาเสพติด 
     และอบายมุข 

4.65 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.73 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.70 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.69 0.46 มาก
ท่ีสุด 

5.00 0.00 มาก
ท่ีสุด 

4.68 0.46 มาก
ท่ีสุด 

7 

3. การด าเนินงานของนกัเรียน 
    แกนน าฝ่ายการเรียน ช่วยให ้
    เพื่อนๆ เขา้ใจบทเรียน  
    และสามารถท าการบา้นได ้

4.66 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.60 0.51 มาก
ท่ีสุด 

4.64 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.71 0.45 มาก
ท่ีสุด 

4.50 0.55 มาก 4.67 0.47 มาก
ท่ีสุด 

8 
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ตารางที ่48  (ต่อ) 
 

รายการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 355) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 355) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 884) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
4. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จดั 
   กระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดแทรก  
   เร่ืองการป้องกนัและแกไ้ข 
   ปัญหายาเสพติดและอบายมุขท่ี 
   หลากหลาย 

4.70 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.60 0.51 มาก
ท่ีสุด 

4.71 0.45 มาก
ท่ีสุด 

4.76 0.43 มาก
ท่ีสุด 

4.50 0.55 มาก 4.75 0.45 มาก
ท่ีสุด 

1 

5. นกัเรียนไดรั้บความรู้ ความ 
    เขา้ใจ และตระหนกัถึงโทษภยั 
    ของยาเสพติด และอบายมุขต่าง  ๆ
     จากครู จากป้ายนิเทศในห้องเรียน 
     สีขาว ค าแนะน าของนกัเรียน 
    แกนน า และกิจกรรมต่างๆ 
    ในการป้องกนัและแกไ้ข 
    ปัญหายาเสพติดและอบายมุข 

4.67 0.47 มาก
ท่ีสุด 

4.73 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.73 0.45 มาก
ท่ีสุด 

4.74 0.44 มาก
ท่ีสุด 

4.83 0.41 มาก
ท่ีสุด 

4.74 0.45 มาก
ท่ีสุด 

2 
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ตารางที ่48  (ต่อ) 
 

รายการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 355) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 355) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 884) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
6. นกัเรียนแกนน า ก ากบั ดูแล  
    และแนะน าให้เพื่อนๆ รู้เท่าทนั  
    และกลา้ปฏิเสธส่ิงท่ีเป็นพิษ 
    ภยัอนัตราย พฤติกรรมท่ีไม่ 
    พึงประสงค ์และอบายมุขต่างๆ 

4.67 0.47 มาก
ท่ีสุด 

4.80 0.41 มาก
ท่ีสุด 

4.73 0.45 มาก
ท่ีสุด 

4.73 0.45 มาก
ท่ีสุด 

4.50 0.55 มาก 4.72 0.45 มาก
ท่ีสุด 

3 

7. นกัเรียนแกนน าฝ่ายสารวตัร 
    นกัเรียน เป็นนกัสืบแจง้ข่าว 
    ใหค้รูท่ีปรึกษาทราบ เก่ียวกบั 
    พฤติกรรมของเพื่อนๆ 

4.62 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.73 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.74 0.44 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.47 มาก
ท่ีสุด 

4.50 0.55 มาก 4.69 0.46 มาก
ท่ีสุด 

6 

8. นกัเรียนแกนน าฝ่ายสารวตัร 
    นกัเรียน เฝ้าระวงัและสอดส่อง 
    ดูแลพื้นท่ีมุมอบั ห้องน ้า และ 
    แหล่งมัว่สุม รวมทั้งจุดเส่ียง 

4.61 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.53 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.66 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.47 มาก
ท่ีสุด 

4.33 0.52 มาก 4.65 0.48 มาก
ท่ีสุด 

9 
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 292 
 

ตารางที ่48  (ต่อ) 
 

รายการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 355) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 355) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 884) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
9. นกัเรียนแกนน าฝ่ายกิจกรรม  
    รวมกลุ่มเพื่อนๆ ใหรู้้จกัใชเ้วลา 
  วา่งให้เป็นประโยชน์ในการท า 
  กิจกรรมท่ีสนใจ ช่ืนชอบและมี 
   ความถนดั 

4.62 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.47 0.52 มาก 4.62 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.64 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.63 0.48 มาก
ท่ีสุด 

10 

10. โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั มี 
     การด าเนินงานห้องเรียนสีขาว 
  จ านวน 66 หอ้งเรียน  
     อยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผล 
      ใหน้กัเรียนห่างไกลยาเสพติด 
     และอบายมุข 

4.72 0.45 มาก
ท่ีสุด 

4.80 0.41 มาก
ท่ีสุด 

4.66 0.47 มาก
ท่ีสุด 

4.75 0.43 มาก
ท่ีสุด 

4.83 0.41 มาก
ท่ีสุด 

4.71 0.45 มาก
ท่ีสุด 

4 

รวม 4.66 0.47 มาก
ทีสุ่ด 

4.68 0.47 มาก
ทีสุ่ด 

4.69 0.47 มาก
ทีสุ่ด 

4.71 0.45 มาก
ทีสุ่ด 

4.63 0.46 มาก
ทีสุ่ด 

4.69 0.46 มาก
ทีสุ่ด 

- 

 



293 
 

ตารางที ่48  (ต่อ) 
 

รายการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 355) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 355) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 884) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
กจิกรรมพฒันาระบบการดูแล
ช่วยเหลอืนักเรียน 
1. ครูท่ีปรึกษาวเิคราะห์นกัเรียน 
    เป็นรายบุคคล คดักรอง 
    นกัเรียนอยา่งเป็นระบบ  
    และน่าเช่ือถือ 

 
 

4.71 

 
 

0.45 

 
 

มาก
ท่ีสุด 

 
 

4.60 

 
 

0.51 

 
 

มาก
ท่ีสุด 

 
 

4.66 

 
 

0.47 

 
 

มาก
ท่ีสุด 

 
 

4.72 

 
 

0.45 

 
 

มาก
ท่ีสุด 

 
 

4.50 

 
 

0.55 

 
 

มาก 

 
 

4.70 

 
 

0.46 

 
 

มาก
ท่ีสุด 

 
 
5 

2. นกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง  
    ไดรั้บการดูแลช่วยเหลือ 
     และเยยีวยาใหมี้พฤติกรรมเส่ียง 
     ลดลงจนเป็นปกติ 

4.67 0.47 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.69 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.47 มาก
ท่ีสุด 

4.33 0.52 มาก 4.68 0.47 มาก
ท่ีสุด 

7 
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ตารางที ่48  (ต่อ) 
 

รายการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 355) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 355) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 884) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
3. กิจกรรมโฮมรูมโดยครูท่ี 
    ปรึกษาพบนกัเรียนเพื่อให้ 
    ค  าปรึกษาแนะน า และแกไ้ข 
    คุณลกัษณะอนัไม่พึงประสงค ์
    ของนกัเรียน 

4.78 0.44 มาก
ท่ีสุด 

4.80 0.41 มาก
ท่ีสุด 

4.78 0.50 มาก
ท่ีสุด 

4.74 0.44 มาก
ท่ีสุด 

4.83 0.41 มาก
ท่ีสุด 

4.77 0.44 มาก
ท่ีสุด 

2 

4. กิจกรรมแนะแนว และ 
  การเยีย่มบา้นนกัเรียนเพื่อรับ 
  ทราบปัญหาและความร่วมมือ 
  กบัทางบา้นแกไ้ขคุณลกัษณะ 
  ไม่พึงประสงคข์องนกัเรียน 

4.80 0.44 มาก
ท่ีสุด 

4.87 0.35 มาก
ท่ีสุด 

4.82 0.43 มาก
ท่ีสุด 

4.75 0.44 มาก
ท่ีสุด 

5.00 0.00 มาก
ท่ีสุด 

4.80 0.43 มาก
ท่ีสุด 

1 
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ตารางที ่48  (ต่อ) 
 

รายการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 355) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 355) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 884) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
5. กิจกรรมท่ีครูท่ีปรึกษา และ 
     คณะกรรมการด าเนินโครงการ 
     สุ่มตรวจคน้ส่ือลามกอนาจารใน 
     กระเป๋านกัเรียน การเล่นการพนนั  
     ตรวจคน้การสูบบุหร่ีในหอ้งสุขา  
     และอาจไปมัว่สุมตามแหล่ง 
     การเล่นเกมและอบายมุขต่างๆ  
     ของชุมชน 

4.71 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.75 0.44 มาก
ท่ีสุด 

4.73 0.45 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.74 0.45 มาก
ท่ีสุด 

3 

6. กิจกรรมครูเวรประจ าวนัตรวจคน้ 
      การพกพาอาวธุของนกัเรียนกลุ่ม 
       เส่ียง 

4.70 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.60 0.51 มาก
ท่ีสุด 

4.65 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.68 0.47 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.47 มาก
ท่ีสุด 

8 
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ตารางที ่48  (ต่อ) 
 

รายการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 355) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 355) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 884) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
7. กิจกรรมการด าเนินงานดา้น 
    สังคมบ าบดั และคลินิกให้ 
    ค  าปรึกษาของครูแนะแนว 

4.66 0.47 มาก
ท่ีสุด 

4.53 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.64 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.65 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.83 0.41 มาก
ท่ีสุด 

4.65 0.48 มาก
ท่ีสุด 

10 

8. กิจกรรม Line กลุ่มของหอ้งเรียน  
     ระหวา่งครูท่ีปรึกษากบัผูป้กครอง  
     และผูป้กครองกบัผูป้กครอง 

4.66 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.73 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.71 0.45 มาก
ท่ีสุด 

4.72 0.45 มาก
ท่ีสุด 

4.50 0.55 มาก 4.72 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4 

9. กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาให ้
     แก่นกัเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ์

4.61 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.80 0.41 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.47 มาก
ท่ีสุด 

4.66 0.47 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.66 0.47 มาก
ท่ีสุด 

9 

10. กิจกรรมการสุ่มตรวจ 
        สารเสพติดในปัสสาวะของ 
        นกัเรียนกลุ่มเส่ียง 

4.65 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.69 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.70 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.50 0.55 มาก 4.69 0.46 มาก
ท่ีสุด 

6 

รวม 4.70 0.46 มาก
ทีสุ่ด 

4.69 0.46 มาก
ทีสุ่ด 

4.71 0.46 มาก
ทีสุ่ด 

4.70 0.46 มาก
ทีสุ่ด 

4.65 0.46 มาก
ทีสุ่ด 

4.71 0.46 มาก
ทีสุ่ด 

- 
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ตารางที ่48  (ต่อ) 
 

รายการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 355) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 355) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 884) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
กจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
1. “กิจกรรมอ่ิมบุญ” นกัเรียนท า 
    บุญตกับาตรในตอนเชา้ทุกวนั 
    วนัละ 1 หอ้งเรียน พร้อม 
    ครูท่ีปรึกษา 

 
4.76 

 
0.43 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.87 

 
0.35 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.75 

 
0.44 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.77 

 
0.42 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.67 

 
0.52 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
4.76 

 
0.43 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
1 

2. กิจกรรมการสักการะพระ 
    อนุสาวรียส์มเด็จพระมหา 
    สมณเจา้กรมพระปรมานุชิต 
    ชิโนรส เพื่อแสดงความ 
    กตญัํูต่อพระองคท์่าน          
    ผูก่้อตั้งโรงเรียนชิโนรส 
    วทิยาลยั 

4.67 0.47 มาก
ท่ีสุด 

4.73 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.47 มาก
ท่ีสุด 

4.72 0.45 มาก
ท่ีสุด 

4.83 0.41 มาก
ท่ีสุด 

4.70 0.46 มาก
ท่ีสุด 

6 

 

  297 
 

 



298 
 

ตารางที ่48  (ต่อ) 
 

รายการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 355) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 355) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 884) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
3. การบรรเลงดนตรีไทยของ  
    “กิจกรรมศุกร์สังคีต” ทุกวนั 
    ศุกร์ 

4.66 0.47 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.47 มาก
ท่ีสุด 

4.69 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.83 0.41 มาก
ท่ีสุด 

4.69 0.47 มาก
ท่ีสุด 

7 

4. กิจกรรม “ครูพระ”  
    “ครูทหาร” และ “ครูต ารวจ” 

4.73 0.45 มาก
ท่ีสุด 

4.80 0.41 มาก
ท่ีสุด 

4.74 0.44 มาก
ท่ีสุด 

4.72 0.45 มาก
ท่ีสุด 

4.83 0.41 มาก
ท่ีสุด 

4.75 0.44 มาก
ท่ีสุด 

2 

5. กิจกรรม “วนัพระสุนทร 
    โวหาร (ภู่) ต่อตา้นยาเสพติด” 

4.71 0.45 มาก
ท่ีสุด 

4.73 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.72 0.45 มาก
ท่ีสุด 

4.72 0.45 มาก
ท่ีสุด 

4.83 0.41 มาก
ท่ีสุด 

4.73 0.45 มาก
ท่ีสุด 

4 

6. กิจกรรมรณรงค ์“วนังดสูบ   
    บุหร่ีโลก” และ “กิจกรรมวนั 
    ต่อตา้นยาเสพติดโลก” 

4.71 0.45 มาก
ท่ีสุด 

4.60 0.51 มาก
ท่ีสุด 

4.68 0.47 มาก
ท่ีสุด 

4.68 0.47 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.68 0.47 มาก
ท่ีสุด 

8 

7. กิจกรรมสวดพระคาถาชิน 
    บญัชร ทุกวนัศุกร์หลงัจาก 
    เสร็จพิธีเขา้แถวเคารพธงชาติ 

4.66 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.64 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.66 0.47 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.65 0.48 มาก
ท่ีสุด 

9 
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 299 
 

ตารางที ่48  (ต่อ) 
 

รายการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 355) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 355) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 884) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
8. กิจกรรมการขบัร้องเพลง 
     คาราโอเกะ เวลาพกักลางวนั  
    ณ เวทีโรงอาหาร อาคาร 2 

4.71 0.45 มาก
ท่ีสุด 

4.80 0.41 มาก
ท่ีสุด 

4.70 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.76 0.43 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.74 0.44 มาก
ท่ีสุด 

3 

9. กิจกรรมประกวดวาดภาพต่อตา้น 
     ยาเสพติดและอบายมุขในวนั 
     ต่อตา้นยาเสพติดโลก 

4.64 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.53 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.64 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.64 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.64 0.48 มาก
ท่ีสุด 

10 

10. กิจกรรมการแข่งขนักีฬาตา้น 
        ยาเสพติดและอบายมุข เช่น  
        การแข่งขนัฟุตซอล การแข่งขนั 
        ฟุตบอลชิโนลีค และกีฬาสี 
        ประจ าปีการศึกษา  

4.71 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.60 0.51 มาก
ท่ีสุด 

4.70 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.72 0.45 มาก
ท่ีสุด 

4.83 0.41 มาก
ท่ีสุด 

4.72 0.45 มาก
ท่ีสุด 

5 

รวม 4.70 0.46 มาก
ทีสุ่ด 

4.70 0.46 มาก
ทีสุ่ด 

4.69 0.46 มาก
ทีสุ่ด 

4.71 0.45 มาก
ทีสุ่ด 

4.75 0.47 มาก
ทีสุ่ด 

4.71 0.46 มาก
ทีสุ่ด 

- 

 



300 
 

 300 
 

ตารางที ่48  (ต่อ) 
 

รายการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 355) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 355) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 884) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
กจิกรรมพฒันาบรรยากาศ         
และส่ิงแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัด 
การเรียนรู้ 
1. กิจกรรมการพฒันาบริเวณ 
     และสภาพแวดลอ้มของโรงเรียน 
     ใหน่้าอยู ่น่าเรียน และเอ้ือต่อ 
    การเรียนรู้ 

 
 
 

4.68 

 
 
 

0.47 

 
 
 

มาก
ท่ีสุด 

 
 
 

4.53 

 
 
 

0.52 

 
 
 

มาก
ท่ีสุด 

 
 
 

4.70 

 
 
 

0.46 

 
 
 

มาก
ท่ีสุด 

 
 
 

4.67 

 
 
 

0.47 

 
 
 

มาก
ท่ีสุด 

 
 
 

4.67 

 
 
 

0.52 

 
 
 

มาก
ท่ีสุด 

 
 
 

4.68 

 
 
 

0.47 

 
 
 

มาก
ท่ีสุด 

 
 
 
7 

2. กิจกรรมการปรับปรุงโรงอาหาร  
     ใหส้ะอาดสวยงาม และถูก 
    สุขลกัษณะ 

4.66 0.47 มาก
ท่ีสุด 

4.60 0.51 มาก
ท่ีสุด 

4.66 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.47 มาก
ท่ีสุด 

4.83 0.41 มาก
ท่ีสุด 

4.66 0.47 มาก
ท่ีสุด 

9 

3. การปรับปรุงสนาม 
    บาสเกตบอล และการบ ารุง    
    รักษาสนามฟุตบอล 

4.65 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.47 มาก
ท่ีสุด 

4.68 0.47 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.47 มาก
ท่ีสุด 

8 
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ตารางที ่48  (ต่อ) 
 

รายการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 355) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 355) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 884) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
4. การปรับปรุงห้องสุขาชาย  
    และห้องสุขาหญิง ใหส้ะอาด  
    สวยงาม และประหยดัน ้า 

4.71 0.45 มาก
ท่ีสุด 

4.73 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.75 0.44 มาก
ท่ีสุด 

4.72 0.45 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.73 0.45 มาก
ท่ีสุด 

3 

5. การปรับปรุงหอสมุดกาญจนา 
    ภิเษก และแหล่งเรียนรู้ในกลุ่ม 
    สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม 
 สาระการเรียนรู้ 

4.75 0.44 มาก
ท่ีสุด 

4.87 0.35 มาก
ท่ีสุด 

4.82 0.43 มาก
ท่ีสุด 

4.75 0.44 มาก
ท่ีสุด 

4.83 0.41 มาก
ท่ีสุด 

4.78 0.43 มาก
ท่ีสุด 

1 

6. การปรับปรุงระบบ 
    อินเทอร์เน็ต WiFi ใหส้ามารถ 
    ใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
    และประหยดังบประมาณ 

4.75 0.44 มาก
ท่ีสุด 

4.80 0.41 มาก
ท่ีสุด 

4.80 0.43 มาก
ท่ีสุด 

4.74 0.44 มาก
ท่ีสุด 

4.83 0.41 มาก
ท่ีสุด 

4.77 0.43 มาก
ท่ีสุด 

2 

7. การติดตั้งกลอ้งวงจรปิด 
    บริเวณจุดอบั จุดเส่ียง และท่ี 
    ลบัตา จ านวน 64 จุด 

4.71 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.69 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.72 0.45 มาก
ท่ีสุด 

4.83 0.41 มาก
ท่ีสุด 

4.72 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4 
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ตารางที ่48  (ต่อ) 
 

รายการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 355) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 355) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 884) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
8. โรงเรียนปรับปรุงเทคโนโลย ี
     ระบบกระจายเสียงใน 
     การก ากบัติดตามนกัเรียนใน 
     หอ้งสุขา และบริเวณจุดอบั 
     ของโรงเรียน 

4.65 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.60 0.51 มาก
ท่ีสุด 

4.64 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.65 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.64 0.48 มาก
ท่ีสุด 

10 

9. โรงเรียนพฒันาใหมี้โตะ๊  
     และเกา้อ้ี ใหน้กัเรียนไดน้ัง่ 
    พกัผอ่น อ่านหนงัสือ และท า 
    การบา้น ขณะท่ีคอยผูป้กครอง 
    มารับกลบับา้น 

4.71 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.72 0.45 มาก
ท่ีสุด 

4.70 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.71 0.45 มาก
ท่ีสุด 

5 
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ตารางที ่48  (ต่อ) 
 

รายการ 
ผู้บริหารและครู 

(n = 119) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(n = 15) 

นักเรียน 
(n = 355) 

ผู้ปกครองนักเรียน  
(n = 355) 

บุคลากรเครือข่าย 
(n = 40) 

ภาพรวม 
(n = 884) 

X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ อนัดับ 
10. โรงเรียนจดับริการตรวจ 
      สุขภาพให้แก่นกัเรียนทุกคน  
      ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง และท า 
     ประกนัอุบติัเหตุให้แก่ 
      นกัเรียนทุกคนเช่นเดียวกนั 

4.66 0.48 มาก
ท่ีสุด 

4.60 0.51 มาก
ท่ีสุด 

4.69 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.70 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.67 0.52 มาก
ท่ีสุด 

4.69 0.46 มาก
ท่ีสุด 

6 

รวม 4.69 0.46 มาก
ทีสุ่ด 

4.67 0.47 มาก
ทีสุ่ด 

4.71 0.46 มาก
ทีสุ่ด 

4.70 0.46 มาก
ทีสุ่ด 

4.73 0.48 มาก
ทีสุ่ด 

4.70 0.46 มาก
ทีสุ่ด 

- 

เฉลีย่รวม 4.68 0.46 มาก
ทีสุ่ด 

4.69 0.47 มาก
ทีสุ่ด 

4.70 0.46 มาก
ทีสุ่ด 

4.71 0.45 มาก
ทีสุ่ด 

4.69 0.46 มาก
ทีสุ่ด 

4.70 0.45 มาก
ทีสุ่ด 

- 
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 จากตารางท่ี 48 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อ
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 
2560 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน 
ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
(X = 4.70, S.D. = 0.45) เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
( X = 4.68 – 4.71, S.D.= 0.45 – 0.47) ดงัน้ี ผูป้กครองนักเรียน ( X = 4.71, S.D.= 0.45) รองลงมา 
ไดแ้ก่ นกัเรียน ( X = 4.70, S.D.= 0.46) บุคลากรเครือข่าย ( X = 4.69, S.D.= 0.46) คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (X = 4.69, S.D.= 0.47) และผูบ้ริหารและครู (X = 4.68, S.D.= 0.46) ตามล าดบั 
เม่ือพิจารณาเป็นรายกิจกรรม มีผลการประเมินดงัน้ี  
 1. กิจกรรมห้องเรียนสีขาว พบว่า ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดับมากท่ีสุด ( X = 4.69, S.D.= 0.46) เ ม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า ผู ้บริหารและครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนักเรียนและบุคลากรเครือข่าย มีความ  
พึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.63 – 4.71, S.D.= 0.45 – 0.47) ดงัน้ี ผูป้กครองนกัเรียน (X = 4.71, 
S.D.= 0.45) รองลงมา ไดแ้ก่ นกัเรียน (X = 4.69, S.D.= 0.47) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(X = 4.68, S.D.= 0.47) ผูบ้ริหารและครู (X = 4.66, S.D.= 0.47) และบุคลากรเครือข่าย (X = 4.63, 
S.D.= 0.46) ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด
ทุกรายการ ( X = 4.63 – 4.75, S.D.= 0.45 – 0.48) ดงัน้ี ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จดักระบวนการ
เรียนรู้ท่ีสอดแทรก เร่ืองการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและอบายมุขท่ีหลากหลาย (X = 4.75, 
S.D.= 0.45) รองลงมา ไดแ้ก่ นกัเรียนไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจ และตระหนกัถึงโทษภยัของยาเสพติด 
และอบายมุขต่างๆ จากครู และป้ายนิเทศในห้องเรียนสีขาว ค าแนะน าของนกัเรียนแกนน า และกิจกรรม
ต่างๆ ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและอบายมุข (X = 4.74, S.D.= 0.45)  นกัเรียนแกนน า 
ก ากบั ดูแล และแนะน าให้เพื่อนๆ รู้เท่าทนั และกล้าปฏิเสธส่ิงท่ีเป็นพิษภยัอนัตราย พฤติกรรมท่ี    
ไม่พึงประสงค์ และอบายมุขต่างๆ (X = 4.72, S.D.= 0.45) โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั มีการด าเนินงาน
กิจกรรมห้องเรียนสีขาว จ านวน 66 ห้องเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนห่างไกล        
ยาเสพติดและอบายมุข ( X = 4.71, S.D.= 0.45) ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดป้ระพฤติและปฏิบติัตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี หลีกเล่ียงยาเสพติด ส่ิงมอมเมา บุหร่ี สุรา และอบายมุข (X = 4.70, S.D.= 0.46) นกัเรียน
แกนน าฝ่ายสารวตัรนกัเรียน เป็นนกัสืบแจง้ข่าวให้ครูท่ีปรึกษาทราบเก่ียวกบัพฤติกรรมของเพื่อนๆ       
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( X = 4.69, S.D.= 0.46) นักเรียนแกนน า กล้าแสดงออกอย่างถูกตอ้งและมีจิตอาสาในการตกัเตือน 
แนะน า และชกัชวนเพื่อน  ๆใหห่้างไกลยาเสพติดและอบายมุข (X = 4.68, S.D.= 0.46) การด าเนินงานของ
นกัเรียนแกนน าฝ่ายการเรียน ช่วยให้เพื่อนๆ เขา้ใจบทเรียน และสามารถท าการบา้นได ้(X = 4.67, 
S.D.= 0.47) นกัเรียนแกนน าฝ่ายสารวตัรนกัเรียน เฝ้าระวงัและสอดส่องดูแลพื้นท่ีมุมอบั ห้องน ้ า และ
แหล่งมัว่สุม รวมทั้งจุดเส่ียง (X = 4.65, S.D.= 0.48) และนกัเรียนแกนน าฝ่ายกิจกรรมรวมกลุ่มเพื่อนๆ 
ให้รู้จกัใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการท ากิจกรรมท่ีสนใจ ช่ืนชอบและมีความถนัด ( X = 4.63, 
S.D.= 0.48) ตามล าดบั 
 2.  กิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนัก เ รียน พบว่า  ผู บ้ ริห าร  และค รู 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย มี
ความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.71, S.D.= 0.46) เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม 
พบว่า ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และ
บุคลากรเครือข่าย มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.65 – 4.71, S.D.= 0.46) ดงัน้ี นกัเรียน 
(X = 4.71, S.D.= 0.46) รองลงมา ไดแ้ก่ ผูป้กครองนกัเรียน (X = 4.70, S.D.= 0.46) ผูบ้ริหารและครู 
(X = 4.70, S.D.= 0.46) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (X = 4.69, S.D.= 0.46) และบุคลากร
เครือข่าย ( X = 4.65, S.D.= 0.46) ตามล าดับ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ผูบ้ริหารและครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกรายการ (X = 4.65 – 4.80, S.D.= 0.43 – 0.48) ดงัน้ี กิจกรรมแนะแนว 
และการเยี่ยมบา้นนกัเรียนเพื่อรับทราบปัญหาและความร่วมมือกบัทางบา้นแกไ้ขคุณลกัษณะไม่พึง
ประสงค์ของนกัเรียน ( X = 4.80, S.D.= 0.43) กิจกรรมโฮมรูมโดยครูท่ีปรึกษาพบนกัเรียนเพื่อให้
ค  าปรึกษาแนะน า และแก้ไขคุณลกัษณะอนัไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ( X = 4.77, S.D.= 0.44) 
กิจกรรมท่ีครูท่ีปรึกษา และคณะกรรมการด าเนินโครงการสุ่มตรวจคน้ส่ือลามกอนาจารในกระเป๋านกัเรียน 
การเล่นการพนัน ตรวจคน้การสูบบุหร่ีในห้องสุขา และอาจไปมัว่สุมตามแหล่งการเล่นเกมและอบายมุข
ต่างๆ ของชุมชน ( X = 4.74, S.D.= 0.45) กิจกรรม Line กลุ่มของห้องเรียนระหว่างครูท่ีปรึกษากับ
ผูป้กครอง และผูป้กครองกบัผูป้กครอง ( X = 4.72, S.D.= 0.46) ครูท่ีปรึกษาวิเคราะห์นักเรียนเป็น
รายบุคคล คดักรองนกัเรียนอย่างเป็นระบบ และน่าเช่ือถือ ( X = 4.70, S.D.= 0.46) กิจกรรมการสุ่ม
ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของนกัเรียนกลุ่มเส่ียง (X = 4.69, S.D.= 0.46) นกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง
ได้รับการดูแลช่วยเหลือและเยียวยาให้มีพฤติกรรมเส่ียงลดลงจนเป็นปกติ (X = 4.68, S.D.= 0.47) 
กิจกรรมครูเวรประจ าวนัตรวจคน้การพกพาอาวุธของนกัเรียนกลุ่มเส่ียง (X = 4.67, S.D.= 0.47) กิจกรรมการ
มอบทุนการศึกษาใหแ้ก่นกัเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ์(X = 4.66, S.D.= 0.47) และกิจกรรมการด าเนินงาน
ดา้นสังคมบ าบดั และคลินิกใหค้  าปรึกษาของครูแนะแนว (X = 4.65, S.D.= 0.48) ตามล าดบั 
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 3. กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ พบว่า ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดับมากท่ีสุด ( X = 4.71,  S.D.= 0.46) เ ม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า  ผู ้บริหารและครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความ  
พึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.69 – 4.75, S.D.= 0.45 – 0.47) ดงัน้ี บุคลากรเครือข่าย (X = 4.75, 
S.D.= 0.47) รองลงมา ไดแ้ก่ ผูป้กครองนกัเรียน (X = 4.71, S.D.= 0.45) ผูบ้ริหารและครู (X = 4.70, 
S.D.= 0.46) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (X = 4.70, S.D.= 0.46) และนกัเรียน (X = 4.69, 
S.D.= 0.46) ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด
ทุกรายการ (X = 4.64 – 4.76, S.D.= 0.43 – 0.48) ดงัน้ี “กิจกรรมอ่ิมบุญ” นกัเรียนท าบุญตกับาตรใน
ตอนเชา้ทุกวนั วนัละ 1 หอ้งเรียน พร้อมครูท่ีปรึกษา (X = 4.76, S.D.= 0.43) รองลงมา ไดแ้ก่ กิจกรรม 
“ครูพระ” “ครูทหาร” และ “ครูต ารวจ” ( X = 4.75, S.D.= 0.44) กิจกรรมการขบัร้องเพลงคาราโอเกะ 
เวลาพกักลางวนั ณ เวทีโรงอาหาร อาคาร 2 (X = 4.74, S.D.= 0.44) กิจกรรม “วนัพระสุนทรโวหาร 
(ภู่) ต่อตา้นยาเสพติด” ( X = 4.73, S.D.= 0.45) กิจกรรมการแข่งขนักีฬาตา้นยาเสพติดและอบายมุข เช่น 
การแข่งขนัฟุตซอล การแข่งขนัฟุตบอลชิโนลีค และกีฬาสีประจ าปีการศึกษา ( X = 4.72, S.D.= 0.45) 
กิจกรรมการสักการะพระอนุสาวรียส์มเด็จพระมหาสมณเจา้กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เพื่อแสดง
ความกตญัํูต่อพระองคท์่านผูก่้อตั้งโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ( X = 4.70, S.D.= 0.46) การบรรเลง
ดนตรีไทยของ “กิจกรรมศุกร์สังคีต” ทุกวนัศุกร์ (X = 4.69, S.D.= 0.47) กิจกรรมรณรงค ์“วนังดสูบ
บุหร่ีโลก” และ “กิจกรรมวนัต่อตา้นยาเสพติดโลก” (X = 4.68, S.D.= 0.47) กิจกรรมสวดพระคาถา
ชินบญัชร ทุกวนัศุกร์หลงัจากเสร็จพิธีเขา้แถวเคารพธงชาติ ( X = 4.65, S.D.= 0.48) และกิจกรรม
ประกวดวาดภาพต่อต้านยาเสพติดและอบายมุขในวนัต่อต้านยาเสพติดโลก ( X = 4.64, S.D.= 0.48) 
ตามล าดบั 
 4. กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ พบวา่ ผูบ้ริหาร 
และครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน น ักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากร
เครือข่าย มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.70, S.D.= 0.46) เม่ือพิจารณา
เป็นรายกลุ่ม พบว่า ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครอง
นกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.67 – 4.73, S.D.= 0.46 – 0.48) 
ดงัน้ี บุคลากรเครือข่าย ( X = 4.73, S.D.= 0.48) รองลงมา ไดแ้ก่ นกัเรียน ( X = 4.71, S.D.= 0.46) 
ผูป้กครองนักเรียน (X = 4.70, S.D.= 0.46) ผูบ้ริหารและครู (X = 4.69, S.D.= 0.46) และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( X = 4.67,  S.D.= 0.47) ตามล าดับ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า        
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ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากร 
เครือข่าย มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกรายการ (X = 4.64 – 4.78, S.D.= 0.43 – 0.48) ดงัน้ี            
การปรับปรุงหอสมุดกาญจนาภิเษก และแหล่งเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(X = 4.78, S.D.= 0.43) รองลงมา ไดแ้ก่ การปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต WiFi ให้สามารถใชง้านได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประหยดังบประมาณ ( X = 4.77, S.D.= 0.43) การปรับปรุงห้องสุขาชาย    
และห้องสุขาหญิง ให้สะอาด สวยงาม และประหยดัน ้ า (X = 4.73, S.D.= 0.45) การติดตั้งกลอ้งวงจร
ปิดบริเวณจุดอบั จุดเส่ียง และท่ีลบัตา จ านวน 64 จุด ( X = 4.72, S.D.= 0.46) โรงเรียนพฒันาให้มี
โต๊ะและเก้าอ้ี ให้นกัเรียนไดน้ัง่พกัผ่อน อ่านหนังสือ และท าการบา้น ขณะท่ีคอยผูป้กครองมารับ
กลบับา้น (X = 4.71, S.D.= 0.45) โรงเรียนจดับริการตรวจสุขภาพให้แก่นกัเรียนทุกคน ปีการศึกษาละ 
1 คร้ัง และท าประกนัอุบติัเหตุให้แก่ นกัเรียนทุกคนเช่นเดียวกนั (X = 4.69, S.D.= 0.46) กิจกรรมการพฒันา
บริเวณและสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนให้น่าอยู่ น่าเรียน และเอ้ือต่อการเรียนรู้ (X = 4.68, S.D.= 0.47) 
การปรับปรุงสนามบาสเกตบอล และการบ ารุงรักษาสนามฟุตบอล (X = 4.67, S.D.= 0.47) กิจกรรมการปรับปรุง
โรงอาหารใหส้ะอาดสวยงาม และถูกสุขลกัษณะ (X = 4.66, S.D.= 0.47) และโรงเรียนปรับปรุงเทคโนโลยีระบบ
กระจายเสียงในการก ากบัติดตามนกัเรียนในห้องสุขา และบริเวณจุดอบัของโรงเรียน (X = 4.64, S.D.= 0.48) 
ตามล าดบั 
                                        3)  ปีการศึกษา 2559 - 2560 ดงัตารางท่ี 49 
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ตารางที ่49  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตามความพึงพอใจของ 
                    ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียน 
                      ชิโนรสวทิยาลยั โดยภาพรวม ระหวา่งปีการศึกษา 2559 - 2560 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

ค่า t 
X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ 

กจิกรรมห้องเรียนสีขาว  
1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดป้ระพฤติ และปฏิบติัตนเป็น 
     แบบอยา่งท่ีดี หลีกเล่ียงยาเสพติด ส่ิงมอมเมา  
    บุหร่ี สุรา และอบายมุข 

 
4.40 

 
0.72 

 
มาก 

 
4.70 

 
0.46 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
11.76* 

2. นกัเรียนแกนน า กลา้แสดงออกอยา่งถูกตอ้งและมีจิต 
    อาสาในการตกัเตือน แนะน า และชกัชวนเพื่อน  ๆให้ 
    ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข 

4.43 0.72 มาก 4.68 0.46 มาก
ท่ีสุด 

10.57* 

3. การด าเนินงานของนกัเรียนแกนน าฝ่ายการเรียน  
    ช่วยใหเ้พื่อนๆ เขา้ใจบทเรียน และสามารถท า 
    การบา้นได ้

4.33 0.71 มาก 4.67 0.47 มาก
ท่ีสุด 

13.98* 

4. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จดักระบวนการเรียนรู้ท่ี 
    สอดแทรก เร่ืองการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
    ยาเสพติดและอบายมุขท่ีหลากหลาย 

4.39 0.65 มาก 4.75 0.45 มาก
ท่ีสุด 

14.56* 

5. นกัเรียนไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจ และตระหนกัถึง 
    โทษภยัของยาเสพติด และอบายมุขต่างๆ จากครู จาก 
     ป้ายนิเทศในห้องเรียนสีขาว ค าแนะน าของนกัเรียน 
    แกนน า และกิจกรรมต่างๆ ในการป้องกนัและ 
   แกไ้ขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 

4.48 0.65 มาก 4.74 0.45 มาก
ท่ีสุด 

10.65* 

6. นกัเรียนแกนน า ก ากบั ดูแล และแนะน าให้เพื่อนๆ  
   รู้เท่าทนั และกลา้ปฏิเสธส่ิงท่ีเป็นพิษภยัอนัตราย  
    พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์และอบายมุขต่างๆ 

4.42 0.65 มาก 4.72 0.45 มาก
ท่ีสุด 

12.37* 

7. นกัเรียนแกนน าฝ่ายสารวตัรนกัเรียน เป็นนกัสืบ 
    แจง้ข่าวใหค้รูท่ีปรึกษาทราบ เก่ียวกบัพฤติกรรม 
    ของเพื่อนๆ 

4.41 0.65 มาก 4.69 0.46 มาก
ท่ีสุด 

11.93* 
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ตารางที ่49  (ต่อ) 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

ค่า t 
X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ 

8. นกัเรียนแกนน าฝ่ายสารวตัรนกัเรียน เฝ้าระวงั 
   และสอดส่องดูแลพื้นท่ีมุมอบั หอ้งน ้า  
 และแหล่งมัว่สุม รวมทั้งจุดเส่ียง   

4.44 0.65 มาก 4.65 0.48 มาก
ท่ีสุด 

9.84* 

9. นกัเรียนแกนน าฝ่ายกิจกรรมรวมกลุ่มเพื่อนๆ ใหรู้้จกั 
    ใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์ในการท ากิจกรรมท่ี 
    สนใจ ช่ืนชอบและมีความถนดั 

4.38 0.64 มาก 4.63 0.48 มาก
ท่ีสุด 

11.16* 

10. โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั มีการด าเนินงาน 
      หอ้งเรียนสีขาว จ านวน 66 หอ้งเรียน อยา่งมี 
      ประสิทธิภาพ ส่งผลใหน้กัเรียนห่างไกลยาเสพติด 
      และอบายมุข 

4.31 0.62 มาก 4.71 0.45 มาก
ท่ีสุด 

18.90* 

รวม 4.40 0.67 มาก 4.69 0.46 มาก
ทีสุ่ด 

18.53* 

กจิกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
1. ครูท่ีปรึกษาวเิคราะห์นกัเรียนเป็นรายบุคคล คดั 
    กรองนกัเรียนอยา่งเป็นระบบ และน่าเช่ือถือ 

 
4.47 

 
0.65 

 
มาก 

 
4.70 

 
0.46 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
10.30* 

2. นกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงไดรั้บการดูแลช่วยเหลือ 
     และเยยีวยาใหมี้พฤติกรรมเส่ียงลดลงจนเป็นปกติ 

4.38 0.64 มาก 4.68 0.47 มาก
ท่ีสุด 

13.27* 

3. กิจกรรมโฮมรูมโดยครูท่ีปรึกษาพบนกัเรียนเพื่อให้ 
    ค  าปรึกษาแนะน า และแกไ้ขคุณลกัษณะอนัไม่พึง 
    ประสงคข์องนกัเรียน 

4.50 0.65 มาก 4.77 0.44 มาก
ท่ีสุด 

11.17* 

4. กิจกรรมแนะแนว และการเยีย่มบา้นนกัเรียนเพื่อ 
    รับทราบปัญหาและความร่วมมือกบัทางบา้นแกไ้ข 
    คุณลกัษณะไม่พึงประสงคข์องนกัเรียน 

4.48 0.65 มาก 4.80 0.43 มาก
ท่ีสุด 

12.25* 
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ตารางที ่49  (ต่อ) 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

ค่า t 
X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ 

5. กิจกรรมท่ีครูท่ีปรึกษา และคณะกรรมการด าเนิน 
    โครงการสุ่มตรวจคน้ส่ือลามกอนาจารในกระเป๋า 
     นกัเรียน การเล่นการพนนั ตรวจคน้การสูบบุหร่ีในหอ้ง 
     สุขา และอาจไปมัว่สุมตามแหล่งการเล่นเกมและ 
    อบายมุขต่าง  ๆของชุมชน 

4.43 0.65 มาก 4.74 0.45 มาก
ท่ีสุด 

12.73* 

6. กิจกรรมครูเวรประจ าวนัตรวจคน้การพกพาอาวธุของ 
     นกัเรียนกลุ่มเส่ียง 

4.35 0.63 มาก 4.67 0.47 มาก
ท่ีสุด 

13.01* 

7. กิจกรรมการด าเนินงานดา้นสังคมบ าบดั และคลินิก 
    ใหค้  าปรึกษาของครูแนะแนว 

4.29 0.62 มาก 4.65 0.48 มาก
ท่ีสุด 

15.18* 

8. กิจกรรม Line กลุ่มของหอ้งเรียนระหวา่งครูท่ีปรึกษา 
     กบัผูป้กครอง และผูป้กครองกบัผูป้กครอง 

4.49 0.65 มาก 4.72 0.46 มาก
ท่ีสุด 

9.95* 

9. กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาใหแ้ก่นกัเรียนท่ีขาดแคลน 
     ทุนทรัพย ์

4.46 0.65 มาก 4.66 0.47 มาก
ท่ีสุด 

9.20* 

10. กิจกรรมการสุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของ 
       นกัเรียนกลุ่มเส่ียง 

4.40 0.64 มาก 4.69 0.46 มาก
ท่ีสุด 

12.28* 

รวม 4.43 0.64 มาก 4.71 0.46 มาก
ทีสุ่ด 

17.24* 

กจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
1. “กิจกรรมอ่ิมบุญ” นกัเรียนท าบุญตกับาตรในตอน 
     เชา้ทุกวนั วนัละ 1 ห้องเรียน พร้อมครูท่ีปรึกษา 

 
4.50 

 
0.65 

 
มาก 

 
4.76 

 
0.43 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
11.52* 

2. กิจกรรมการสักการะพระอนุสาวรียส์มเด็จ 
    พระมหาสมณเจา้กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เพื่อ 
    แสดงความกตญัํูต่อพระองคท์่านผูก่้อตั้งโรงเรียน 
    ชิโนรสวทิยาลยั 

4.37 0.64 มาก 4.70 0.46 มาก
ท่ีสุด 

14.03* 

3. การบรรเลงดนตรีไทยของ “กิจกรรมศุกร์สังคีต”  
    ทุกวนัศุกร์ 

4.43 0.69 มาก 4.69 0.47 มาก
ท่ีสุด 

3.83* 
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ตารางที ่49  (ต่อ) 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

ค่า t 
X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ 

4. กิจกรรม “ครูพระ” “ครูทหาร” และ “ครูต ารวจ” 4.47 0.65 มาก 4.75 0.44 มาก
ท่ีสุด 

11.27* 

5. กิจกรรม “วนัพระสุนทรโวหาร (ภู่) ต่อตา้น 
    ยาเสพติด” 

4.46 0.65 มาก 4.73 0.45 มาก
ท่ีสุด 

11.09* 

6. กิจกรรมรณรงค ์“วนังดสูบบุหร่ีโลก” และ  
    “กิจกรรมวนัต่อตา้นยาเสพติดโลก” 

4.39 0.68 มาก 4.68 0.47 มาก
ท่ีสุด 

5.77* 

7. กิจกรรมสวดพระคาถาชินบญัชร ทุกวนัศุกร์ 
    หลงัจากเสร็จพิธีเขา้แถวเคารพธงชาติ 

4.38 0.64 มาก 4.65 0.48 มาก
ท่ีสุด 

11.55* 

8. กิจกรรมการขบัร้องเพลงคาราโอเกะ เวลาพกักลางวนั 
     ณ เวทีโรงอาหาร อาคาร 2 

4.49 0.65 มาก 4.74 0.44 มาก
ท่ีสุด 

10.56* 

9. กิจกรรมประกวดวาดภาพต่อตา้นยาเสพติดและอบายมุข 
      ในวนัต่อตา้นยาเสพติดโลก 

4.27 0.61 มาก 4.64 0.48 มาก
ท่ีสุด 

16.41* 

10. กิจกรรมการแข่งขนักีฬาตา้นยาเสพติดและอบายมุข  
        เช่น การแข่งขนัฟุตซอล การแข่งขนัฟุตบอลชิโนลีค  
        และกีฬาสี ประจ าปีการศึกษา  

4.42 0.65 มาก 4.72 0.45 มาก
ท่ีสุด 

11.88* 

รวม 4.42 0.65 มาก 4.71 0.46 มาก
ทีสุ่ด 

15.98* 

กจิกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อ 
การจัดการเรียนรู้ 
1. กิจกรรมการพฒันาบริเวณและสภาพแวดลอ้มของ 
     โรงเรียนใหน่้าอยู ่น่าเรียน และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
 

4.35 

 
 

0.63 

 
 

มาก 

 
 

4.68 

 
 

0.47 

 
 

มาก
ท่ีสุด 

 
 

12.98* 

2. กิจกรรมการปรับปรุงโรงอาหารใหส้ะอาดสวยงาม 
     และถูกสุขลกัษณะ 

4.34 0.63 มาก 4.66 0.47 มาก
ท่ีสุด 

12.99* 

3. การปรับปรุงสนามบาสเกตบอล และการบ ารุง    
    รักษาสนามฟุตบอล 

4.42 0.65 มาก 4.67 0.47 มาก
ท่ีสุด 

9.75* 
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ตารางที ่49  (ต่อ) 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

ค่า t 
X . S.D. ระดับ X . S.D. ระดับ 

4. การปรับปรุงห้องสุขาชาย และห้องสุขาหญิง ให้ 
    สะอาด สวยงาม และประหยดัน ้ า 

4.44 0.65 มาก 4.73 0.45 มาก
ท่ีสุด 

11.24* 

5. การปรับปรุงหอสมุดกาญจนาภิเษก และแหล่ง 
    เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 

4.48 0.65 มาก 4.78 0.43 มาก
ท่ีสุด 

11.27* 

6. การปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต WiFi ใหส้ามารถ 
    ใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประหยดั 
    งบประมาณ 

4.49 0.65 มาก 4.77 0.43 มาก
ท่ีสุด 

10.59* 

7. การติดตั้งกลอ้งวงจรปิดบริเวณจุดอบั จุดเส่ียง และ 
    ท่ีลบัตาเพิ่ม 

4.47 0.65 มาก 4.72 0.46 มาก
ท่ีสุด 

9.43* 

8. โรงเรียนปรับปรุงเทคโนโลยรีะบบกระจายเสียงใน 
     การก ากบัติดตามนกัเรียนในหอ้งสุขา และบริเวณ 
     จุดอบัของโรงเรียน 

4.31 0.62 มาก 4.64 0.48 มาก
ท่ีสุด 

13.31* 

9. โรงเรียนพฒันาใหมี้โตะ๊ – เกา้อ้ี ใหน้กัเรียนไดน้ัง่ 
    พกัผอ่น อ่านหนงัสือ และท าการบา้น ขณะท่ีคอย 
    ผูป้กครองมารับกลบับา้น 

4.40 0.64 มาก 4.71 0.45 มาก
ท่ีสุด 

12.17* 

10. โรงเรียนจดับริการตรวจสุขภาพใหแ้ก่นกัเรียนทุก 
      คน ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง และท าประกนัอุบติัเหตุ 
      ใหแ้ก่นกัเรียนทุกคนเช่นเดียวกนั 

4.41 0.65 มาก 4.69 0.46 มาก
ท่ีสุด 

10.90* 

รวม 4.41 0.64 มาก 4.70 0.46 มาก
ทีสุ่ด 

17.97* 

เฉลีย่รวม 4.41 0.70 มาก 4.70 0.45 มาก
ทีสุ่ด 

18.91* 

 

             จากตารางท่ี  49 พบว่า ผลการประเมินด้านความพึงพอใจท่ีมี ต่อโครงการ 
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั โดยภาพรวมปีการศึกษา 
2559 อยู่ในระดบัมาก (X = 4.41, S.D.= 0.70) และปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.70, 
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S.D.= 0.45) ซ่ึงค่าเฉล่ียปีการศึกษา 2560 สูงกวา่ปีการศึกษา 2559 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
        เม่ือพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่า ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความพึงพอใจต่อโครงการ ระหวา่ง
ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 แตกต่างกนัทุกกิจกรรม โดยมีค่าเฉล่ียปีการศึกษา 2560    
สูงกวา่ปีการศึกษา 2559 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  2.4.4 ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และ
อบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 - 2560 
 ผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข 
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั จ านวน 4 กิจกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมห้องเรียนสีขาว กิจกรรมพฒันาระบบ
การดูแลช่วยเหลือนกัเรียน กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และกิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ มีดงัน้ี 
       1) ผลทีป่รากฏต่อนักเรียน 
              นกัเรียนไดรั้บเกียรติบตัร โล่รางวลั หรือประกาศ ของหน่วยงานในการเขา้
ร่วมประกวดแข่งขนักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีส าคญั ปีการศึกษา 2559 – 2560 ดงัน้ี 
         (1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
                                    1.1 ระดบัชาติ 
      1.1.1 รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน” 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ (11 - 13 กุมภาพนัธ์ 2561) ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน ไดแ้ก่   
                                                      1) เด็กชายภูริพตัร อรุณสุขรัตน์ 
                                                        2) เด็กชายสิรดนยั บูรณะเสน 
                                                        3) เด็กหญิงอาริยะธิดา มหานาม 
    1.2 ระดบัภาค 
  1.2.1 รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน” 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น (4 – 6 มกราคม 2561) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน ไดแ้ก่   
                                                     1) เด็กชายภูริพตัร อรุณสุขรัตน์ 
                                                       2) เด็กชายสิรดนยั บูรณะเสน 
                                                       3) เด็กหญิงอาริยะธิดา มหานาม 
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                 1.2.2 รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน” 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (16 – 18 ธนัวาคม 2559) ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ไดแ้ก่   
                                                1) นางสาวพรพรรณ   กิจโชติตระการ 

 2) นางสาววลยัพร   ป้องสวย 
                                                  3) นายอริยะ   วมุิกติบุตร 
              1.2.3 รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน” 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (4 – 6 มกราคม 2561) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน ไดแ้ก่   
                                               1) นางสาวพรพรรณ   กิจโชติตระการ 
                                                  2) นายอรรถชยั   รอดสุโข 
                                                   3) นายพรนที   ประก่ิง 
           1.2.4 รางวลัเหรียญเงิน การแข่งขันอ่านเอาเร่ืองตามแนว PISA 
ระดบัชั้น ม.4 – ม.6 (16 – 18 ธันวาคม 2559) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ    
นายทศัพร ภูนนท ์
             1.2.5 รางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนัคดัลายมือส่ือภาษาไทย ระดบัชั้น    
ม. 4 – ม.6 (16 – 18 ธนัวาคม 2559) ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ นางสาวสุพตัรา  
ผกากลู 
         1.3 ระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา/จงัหวดั 
         1.3.1 รางวลัเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขนัยุวบรรณารักษส่์งเสริม
การอ่าน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ (1 - 17 พฤศจิกายน 2560) ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 1 ไดแ้ก่   

       1) เด็กชายภูริพตัร   อรุณสุขรัตน์ 
       2) เด็กชายสิรดนยั   บูรณะเสน 
       3) เด็กหญิงอาริยะธิดา   มหานาม 

      1.3.2 รางวลัเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขนัยุวบรรณารักษ์ส่งเสริม 
การอ่าน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (1 – 17 พฤศจิกายน 2559) ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 1 ไดแ้ก่   

       1) นางสาวพรพรรณ   กิจโชติตระการ 
        2) นางสาววลยัพร   ป้องสวย 
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       3) นายอริยะ   วมุิกติบุตร 
      1.3.3 รางวลัเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขนัยุวบรรณารักษส่์งเสริมการอ่าน 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (1 - 17 พฤศจิกายน 2560) ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 1 ไดแ้ก่   
       1) นางสาวพรพรรณ   กิจโชติตระการ 
       2) นายอรรถชยั   รอดสุโข 
       3) นายพรนที   ประก่ิง 
      1.3.4 รางวลัเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขนัอ่านเอาเร่ืองตามแนว PISA 
ระดบัชั้น  ม.4 – ม.6 (16 – 18 ธนัวาคม 2559) ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 
คือ นายทศัพร  ภูนนท ์
                  1.3.5 รางวลัเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขนัคดัลายมือส่ือภาษาไทย 
ระดบัชั้น ม. 4 – ม. 6 (1 – 17 พฤศจิกายน 2559) ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 คือ 
นางสาวสุพตัรา  ผกากลู 
               (2) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
                                       2.1 ระดบัภาค 
      2.1.1 รางวลัเหรียญทองแดง การแข่งขนัตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดบัชั้น ม. 1 – ม. 3 (16 – 18 ธนัวาคม 2559) ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแ้ก่                   
       1) เด็กชายสุรเชษฐ ์  สุทธาคาร 
       2) เด็กชายอติวชิญ ์  คิดฉลาด 
     2.2 ระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา/จงัหวดั 
      2.2.1 รางวลัเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขนัตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดบัชั้น ม. 1 – ม. 3 (1 – 17 พฤศจิกายน 2559) ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 
ไดแ้ก่ 
       1) เด็กชายสุรเชษฐ ์ สุทธาคาร 
       2) เด็กชายอติวชิญ ์ คิดฉลาด 
          (3) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
         3.1 ระดบัชาติ 
      3.1.1 โล่รางวลัชมเชย กิจกรรมประกวดผลิตส่ือสร้างสรรค ์“คิดมนัส์ 
ทนัส่ือ...Like Know Show Share” (13 กรกฎาคม 2560) ของกองทุนพฒันาส่ือสร้างสรรค ์กระทรวง
วฒันธรรม ไดแ้ก่ 
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       1) นายชาตรี   แสงสงคราม  
       2) นายนฤชา   ภูวเกียรติก าจร 
       3) นายพชรพล   วงศข์ติัย ์
    (4) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
         4.1 ระดบัชาติ 
      4.1.1 โล่รางวลัรองชนะเลิศ กิจกรรม “ประกวดวาดภาพ ระบายสี 
ระดบัมธัยมศึกษา”  เน่ืองในวนักรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ประจ าปี 2560 (9 - 10 ธนัวาคม 
2560) ของวดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม ร่วมกบัคณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั คือ 
นายนภสันนัท ์ กองสุข 
      4.2 ระดบัภาค 
      4.2.1 รางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนัการวาดภาพระบายสี ประเภท
บกพร่องทางร่างกายฯ ระดบัชั้น ม. 1 – ม. 3 (18 – 20 ธนัวาคม 2558) ของส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ เด็กหญิงกญัญาพชัร  วงษพ์นสั 
      4.2.2 รางวลัเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) 
ระดบัชั้น ม. 1 – ม. 3 (16 – 18 ธนัวาคม 2559) ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คือ เด็กหญิงณรัญญา  รัตนมณี 
      4.2.3 รางวลัเหรียญทอง การประกวดขบัขานประสานเสียง ระดบัชั้น  
ม. 1 – ม. 3 (16 – 18 ธนัวาคม 2559) ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแ้ก่ 

1) เด็กหญิงจิรภทัร วงศโ์ชติหิรัณย ์
2) เด็กหญิงจุฑามาศ จัน่ทอง 
3) เด็กชายชชัวาล   โนแกว้ 
4) เด็กชายชาคร   ศรีสิตานนท ์
5) เด็กหญิงญาณิศา   สายสุด 
6) เด็กหญิงญาตาว ี  เก้ือกลูสกุลกิจ 
7) เด็กหญิงณฐักิตต ์  ชาลี 
8) เด็กหญิงณิชารีย ์  ศกัด์ิศิลาตานนท ์
9) เด็กชายธนพฒัน์   วงศศ์รีเทพ 
10) เด็กหญิงธญัมน   แกว้วชิยั 
11) เด็กชายนนัทภทัร   สังขมนั 
12) เด็กหญิงนอ้ย   สวา่งวงษ ์



317 
 

13) เด็กหญิงปรัชญา   นิสันเทียะ 
14) เด็กหญิงปาริชาติ   บุตรน ้าเพช็ร์ 
15) เด็กหญิงปิโยรัศ   จ ารัส 
16) เด็กหญิงมณีรัตน์   ป้อมพนัธ์ุ 
17) เด็กหญิงมนสัพร   ค าแผน่ 
18) เด็กหญิงมลัลิกา   แกว้เกิด 
19) เด็กหญิงรุ่งนภา   นาคสีเขียว 
20) เด็กหญิงฤทยัชนก   อ ่าแกว้ 
21) เด็กหญิงลกัษมน   ภูมิชาติ 
22) เด็กหญิงวลิาสินี   วงศเ์ล็ก 
23) เด็กชายวศิรุต   ธงเงิน 
24) เด็กชายศกัด์ิสิทธ์ิ   เน้ือแน่น 
25) เด็กหญิงศุภชศร   ดีนาน 
26) เด็กชายอภิวชิญ ์  โพษาพิมพ ์
27) เด็กชายอาณกร   เณรชู 

              4.2.4 รางวลัเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ระดบัชั้น ม. 1 – ม. 3 (18 – 20 ธนัวาคม 2558) ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน คือ เด็กหญิงอาริยะธิดา  มหานาม 
             4.2.5 รางวลัเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ระดบัชั้น ม. 1 – ม. 3 (16 – 18 ธนัวาคม 2559) ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน คือ เด็กหญิงอาริยะธิดา  มหานาม 
                                         4.3 ระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา/จงัหวดั 
             4.3.1 รางวลัเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขนัการวาดภาพระบายสี 
ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ระดบัชั้น ม. 1 – ม. 3 (2 – 16 พฤศจิกายน 2558) ของส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา มธัยมศึกษา เขต 1  คือ เด็กหญิงกญัญาพชัร  วงษพ์นสั 
            4.3.2 รางวลัเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขนัวาดภาพลายเส้น (Drawing) 
ระดบัชั้น ม. 1 – ม. 3 (1 – 17 พฤศจิกายน 2559) ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 
คือ เด็กหญิงณรัญญา  รัตนมณี 
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            4.3.3 รางวลัเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดขบัขานประสานเสียง 
ระดบัชั้น ม. 1 – ม. 3 (1 – 17 พฤศจิกายน 2559) ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 
ไดแ้ก่ 

 1) เด็กหญิงจิรภทัร   วงศโ์ชติหิรัณย ์
      2) เด็กหญิงจุฑามาศ   จัน่ทอง 
      3) เด็กชายชชัวาล   โนแกว้ 

                                     4) เด็กชายชาคร   ศรีสิตานนท ์
   5) เด็กหญิงญาณิศา   สายสุด 

      6) เด็กหญิงญาตาว ี  เก้ือกลูสกุลกิจ 
      7) เด็กหญิงณฐักิตต ์  ชาลี 
      8) เด็กหญิงณิชารีย ์  ศกัด์ิศิลาตานนท ์

                                                     9) เด็กชายธนพฒัน์   วงศศ์รีเทพ 
 10) เด็กหญิงธญัมน   แกว้วชิยั 
 11) เด็กชายนนัทภทัร   สังขมนั 
 12) เด็กหญิงนอ้ย   สวา่งวงษ ์
  13) เด็กหญิงปรัชญา   นิสันเทียะ 
  14) เด็กหญิงปาริชาติ   บุตรน ้าเพช็ร์ 
 15) เด็กหญิงปิโยรัศ   จ ารัส 
 16) เด็กหญิงมณีรัตน์   ป้อมพนัธ์ุ 
 17) เด็กหญิงมนสัพร   ค าแผน่ 
  18) เด็กหญิงมลัลิกา   แกว้เกิด 
 19) เด็กหญิงรุ่งนภา   นาคสีเขียว 
 20) เด็กหญิงฤทยัชนก   อ ่าแกว้ 
   21) เด็กหญิงลกัษมน   ภูมิชาติ 
   22) เด็กหญิงวลิาสินี   วงศเ์ล็ก 

                    23) เด็กชายวศิรุต   ธงเงิน 
 24) เด็กชายศกัด์ิสิทธ์ิ   เน้ือแน่น 
  25) เด็กหญิงศุภชศร  ดีนาน 
 26) เด็กชายอภิวชิญ ์  โพษาพิมพ ์
  27) เด็กชายอาณกร   เณรชู 
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              4.3.4 รางวลัเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขนัขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ระดบัชั้น ม. 1 – ม. 3 (2 – 16 พฤศจิกายน 2558) ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 1 คือ เด็กหญิงอาริยะธิดา  มหานาม 
              4.3.5 รางวลัเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขนัขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ระดบัชั้น ม. 1 – ม. 3 (1 – 17 พฤศจิกายน 2559) ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 1 คือ เด็กหญิงอาริยะธิดา  มหานาม 
      (5) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
         5.1 ระดบัชาติ 
          5.1.1 เขา้ร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอส เพื่อการศึกษา และแลกเปล่ียน
วฒันธรรมนานาชาติ  เป็นเวลา 1 ปี ณ ประเทศอาร์เจนตินา (12 สิงหาคม 2559 - 26 กรกฎาคม 
2560)  ของมูลนิธิการศึกษาและวฒันธรรมสัมพนัธ์ไทยนานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) คือ นาย
คณิตติน  การักษร 
         5.2 ระดบัภาค 
          5.2.1 รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัสุนทรพจน์ การแข่งขนัทกัษะ
ภาษาญ่ีปุ่น (26 สิงหาคม 2559) ของศูนยเ์ครือข่ายพฒันาการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่น ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ นายศิริพงษ ์ คงก าเนิด 
          5.2.2 รางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนัสุนทรพจน์ การแข่งขนัทกัษะ
ภาษาญ่ีปุ่น ระดบัชั้น ม.4 – ม.6 (16 – 18 ธนัวาคม 2559)  ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน คือ นายศิริพงษ ์ คงก าเนิด 
      5.2.3 รางวลัเหรียญทองแดง การแข่งขนัเล่าเร่ืองจากรูปภาพ การแข่งขนั
ทกัษะภาษาญ่ีปุ่น ระดบัชั้น ม.4 – ม.6 (26 สิงหาคม 2559) ของศูนยเ์ครือข่ายพฒันาการเรียนการสอน
ภาษาญ่ีปุ่น สพฐ. ไดแ้ก่    
                                                  1) นายณฐัพล   สุนทรเมือง 
                           2) นายชนกนัต ์  รุ่งเรืองผล 
                                         5.3 ระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา/จงัหวดั 
             5.3.1 รางวลัเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขนัสุนทรพจน์ การแข่งขนั
ทกัษะภาษาญ่ีปุ่น ระดบัชั้น ม.4 – ม.6 (1 – 17 พฤศจิกายน 2559) ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ นายศิริพงษ ์ คงก าเนิด 
    2) ผลทีป่รากฏต่อครู 
      ครูท่ีไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ ปีการศึกษา 2559 - 2560 ดงัน้ี 
 



320 
 

      (1) ระดบัชาติ 
                                   1.1 ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวลัระดับเหรียญทอง “กิจกรรมการ
ประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 งานศิลปหัตถกรรม
นกัเรียนระดบัชาติ คร้ังท่ี 67 ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (11 - 13 กุมภาพนัธ์ 
2561) ไดแ้ก่  
       1.1.1 นายธีรยทุธ   มาณะจกัร 
             1.1.2 นางสาวสมจิตต ์ กิจประเสริฐ 

                           1.2 ครูผูไ้ด้รับพิจารณาให้เป็นเครือข่ายระดับผูป้ระกอบวิชาชีพทาง  
การศึกษาในการด าเนิน “กิจกรรม Project-Based learning เพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ” ปีการศึกษา 2561 ของคุรุสภา (24 เมษายน 2561) คือ นายธีรยทุธ  มาณะจกัร 

    1.3 เขม็และเกียรติบตัร “เป็นครูผูส้อนดีเด่น” ระดบัจงัหวดั ของคุรุสภา (16 
มกราคม 2561) คือ นางสุดใจ จตุัพร 

 1.4 รางวลัเหรียญทองรองชนะเลิศ รางวลัทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWARDS) ครูผูส้อนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนกัเรียน ดา้นบริหารจดัการ 
ระดบัชาติ ปีการศึกษา 2560 ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (9 มีนาคม 2561) 
คือ นายเสกสันติ  รจนากร 

   1.5 เคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในฐานะปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณ
ของวชิาชีพเป็นท่ีประจกัษช์ดั ของคุรุสภา (17 มกราคม 2561) คือ นางสาวทศันีย ์ ประสมเพชร 

 1.6 โล่รางวลัรองชนะเลิศ คลิปวีดิโอต่อตา้นคอร์รัปชัน่ ของส านกังาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) (7 กนัยายน 2559) คือ นายดิษพงศ ์ 
วงศอ์ร่าม 

 1.7 โล่รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 คลิปวีดิโอปลูกจิตส านึกรู้คุณแผน่ดิน 
ของกองทพับก (28 มิถุนายน 2559) คือ นายดิษพงศ ์ วงศอ์ร่าม 
     1.8 รางวลัชนะเลิศอนัดบั 2 คลิปวีดิโอวนัส าคญักบัรถยนตฟ์อร์ด “Days 
to celebrate with Ford” by user farm ณ ประเทศอิตาลี พ.ศ. 2559 ของ Ford Company by User farm 
Italy (17 มิถุนายน 2559) คือ นายดิษพงศ ์ วงศอ์ร่าม 
            1.9 ทุนอบรมภาษาองักฤษ การคดัเลือกจากสมาคม EIS แห่งประเทศไทย 
เขา้ร่วมโครงการแลกเปล่ียนตาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลยั JEMBER ประเทศอินโดนีเซีย กบัสมาคม 
EIS แห่งประเทศไทย ของมหาวิทยาลยั JEMBER ประเทศอินโดนีเซีย (16 เมษายน – 15 พฤษภาคม 
2560) คือ นางดารณี  แช่มชมดาว 
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        1.10 การน าเสนอผลงาน The First International Conference of Natural 
and Social Science Education (ICONSSED) 2017 at Faculty of Teacher Training and Education 
University of Jember ของมหาวิทยาลยั JEMBER ประเทศอินโดนีเซีย (13 – 14 พฤษภาคม 2560) 
คือ นางดารณี  แช่มชมดาว 
        1.11 ทุนอบรมภาษาญ่ีปุ่น ของสมาคมเจแปนฟาวน์เดชั่น เข้ารับการ
อบรมการสอนภาษาญ่ีปุ่น ในโครงการ NIHONGO Partners ณ เจแปนฟาวน์เดชัน่ ศูนยอุ์ระวะไซตะมะ 
ประเทศญ่ีปุ่น (23 มีนาคม – 5 เมษายน 2559) คือ นางสาวอรอุมา  ทองพา 
                                   (2) ระดบัภาค 
                                       2.1 ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวลัระดับเหรียญทอง การประกวด        
ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดบัชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน ระดบัภาค คร้ังท่ี 66 
ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (16 – 18 ธนัวาคม 2559) ไดแ้ก่ 
      2.1.1 นายธีรยทุธ   มาณะจกัร 
                2.1.2 นางสาวสมจิตต ์  กิจประเสริฐ 
                                       2.2 ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวลัระดับเหรียญทอง “กิจกรรมการ
ประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 งานศิลปหัตถกรรม
นกัเรียนระดบัภาค คร้ังท่ี 67 ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (4 – 6 มกราคม 
2561) ไดแ้ก่ 
             2.2.1 นายธีรยทุธ   มาณะจกัร 
                 2.2.2 นางสาวสมจิตต ์  กิจประเสริฐ 
                                      2.3 ครูผูส้อนนักเรียน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง การประกวดยุว
บรรณารักษส่์งเสริมการอ่าน ระดบัชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 67 ระดบัภาค 
คร้ังท่ี 67 ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (4 – 6 มกราคม 2561) ไดแ้ก่ 
              2.3.1 นายธีรยทุธ   มาณะจกัร 
             2.3.2 นางสาวสมจิตต ์  กิจประเสริฐ 
                                       2.4 กรรมการตดัสินการแข่งขนัการประกวดหนงัสือเล่มเล็ก ระดบัชั้น ม.1 – ม.3 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก คร้ังท่ี 66 ของส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (16 – 18 ธนัวาคม 2559) คือ นายธีรยทุธ  มาณะจกัร 
                                       2.5 กรรมการตดัสินการแข่งขนัการประกวดหนงัสือเล่มเล็ก ระดบัชั้น ม.4 – ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก คร้ังท่ี 66 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (16 – 18 ธนัวาคม 2559) คือ นายธีรยทุธ  มาณะจกัร 
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                                       2.6 ครูผูส้อนนกัเรียน ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง การแข่งขนัประกวดขบัขาน
ประสานเสียง ระดบัชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66 ระดบัภาค ของส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (16 – 18 ธนัวาคม 2559) ไดแ้ก่  

  2.6.1 นางสาวทศันีย ์  ประสมเพชร 
  2.6.2 นายณฐัวฒิุ   สุขประเสริฐ 

                                        2.7 ครูผูส้อนนกัเรียน ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง การแข่งขนัขบัร้อง
เพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดบัชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 65 ระดบั
ภาค ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (18 – 20 ธันวาคม 2558) ไดแ้ก่ นางสาวทศันีย ์ 
ประสมเพชร 
                                         2.8 ครูผูส้อนนกัเรียน ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง การแข่งขนัขบัร้อง
เพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดบัชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66 ระดบั
ภาค ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (16 – 18 ธันวาคม 2559) ไดแ้ก่ นางสาวทศันีย ์ 
ประสมเพชร 
                                         2.9 ครูผูส้อนนกัเรียน ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน การแข่งขนัการพูด
สุนทรพจน์ภาษาญ่ีปุ่น ระดบัชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน ระดบัภาค คร้ังท่ี 66 ของ
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (16 – 18 ธนัวาคม 2559) ไดแ้ก่ นางสาวอรอุมา ทองพา 
                                         2.10 ครูผูส้อนนกัเรียน ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน การแข่งขนัอ่านเอาเร่ือง
ตามแนว PISA ระดบัชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ระดบัภาค คร้ังท่ี 66 ของส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (16 – 18 ธนัวาคม 2559) ไดแ้ก่ นางสาวพนิดา  วรีะเดชพิพฒัน์ 
                                       2.11 ครูผูส้อนนกัเรียน ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน การแข่งขนัคดัลายมือ
ส่ือภาษาไทย ระดบัชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ระดบัภาค คร้ังท่ี 66 ของส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (16 – 18 ธนัวาคม 2559) ไดแ้ก่ นางธารารัตน์  บุญประเทือง 
                                        2.12 กรรมการตดัสินการแข่งขนัคดัลายมือส่ือภาษาไทย ระดบั ชั้น ม.1 – ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก คร้ังท่ี 66 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (16 – 18 ธนัวาคม 2559) คือ นายนิพทัธ์ นะระโต 
                                        2.13 กรรมการตดัสินการแข่งขนัอ่านเอาเร่ืองตามแนว PISA ระดบัชั้น         
ม.1 – ม.6 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก คร้ังท่ี 66 ของส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (16 – 18 ธนัวาคม 2559) คือ นายสุทธา  อินทนานนท ์
                                       2.14 ครูผูส้อนนกัเรียน ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน การแข่งขนัวาดภาพ
ระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ระดบัชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 65 
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ระดบัภาค ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (18 – 20 ธันวาคม 2558) ได้แก่      
นางกานตพ์ิชชา  ศิลปวศิวกุล 
                                       2.15 กรรมการตดัสินการแข่งขนักิจกรรมการประกวดวงดนตรีสตริง 
ระดบัชั้น ม. 4 – ม. 6 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก คร้ังท่ี 65 ของ
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (18 – 20 ธนัวาคม 2558) คือ นายณฐัวฒิุ สุขประเสริฐ 
                                       2.16 ครูผูส้อนนกัเรียน ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง การแข่งขนัวาดภาพ
ลายเส้น (Drawing) ระดบัชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ระดบัภาค คร้ังท่ี 66 ของส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (16 – 18 ธนัวาคม 2559) ไดแ้ก่ นายพิพฒัน์พล  กลูเก้ือ 
                                       2.17 ครูผูส้อนนกัเรียน ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง การแข่งขนัตอบ
ปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดบัชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ระดบัภาค คร้ังท่ี 66 ของ
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (16 – 18 ธนัวาคม 2559) ไดแ้ก่  

     2.17.1 นางภคริษา   ปานุราช 
     2.17.2 นางสาวพิมพช์นก   ฟักไพโรจน ์

      (3) ระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา/จงัหวดั 
                                  3.1 ครูผูส้อนนกัเรียน ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองชนะเลิศ การประกวด
ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดบัชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66 ระดบั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 (1 – 17 พฤศจิกายน 
2559) ไดแ้ก่ 
           3.1.1 นายธีรยทุธ   มาณะจกัร 
               3.1.2 นางสาวสมจิตต ์  กิจประเสริฐ 
                                       3.2 ครูผูส้อนนกัเรียน ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง ชนะเลิศ “กิจกรรม
การประกวดยวุบรรณารักษส่์งเสริมการอ่าน” ระดบัชั้นม.1 – ม.3 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา คร้ังท่ี 67 ของส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 (1 – 7 
พฤศจิกายน 2560) ไดแ้ก่ 
          3.2.1 นายธีรยทุธ   มาณะจกัร 
                    3.2.2 นางสาวสมจิตต ์  กิจประเสริฐ 
                                       3.3 ครูผูส้อนนกัเรียน ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองชนะเลิศ การประกวด 
ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดบัชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 67 ระดบั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 (1 - 17 พฤศจิกายน 
2560) ไดแ้ก่ 
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         3.3.1 นายธีรยทุธ   มาณะจกัร 
                   3.3.2 นางสาวสมจิตต ์  กิจประเสริฐ 
                                         3.4 ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น ของส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 (20 กรกฎาคม 2561) คือ นายธีรยทุธ  มาณะจกัร 
                                         3.5 ครูผูส้อนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนดีเด่น ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 1 (20 กรกฎาคม 2561) คือ นางสาวสมจิตต ์ กิจประเสริฐ 
                                         3.6 ครูผูส้อนนกัเรียน ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง การแข่งขนัประกวด
ขบัขานประสานเสียง ระดบัชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66 ระดบัส านกังาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 (1 – 17 พฤศจิกายน 2559) 
ไดแ้ก่  

              3.6.1 นางสาวทศันีย ์  ประสมเพชร 
   3.6.2 นายณฐัวฒิุ   สุขประเสริฐ 

                                         3.7 ครูผูส้อนนกัเรียน ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขนั
ขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดบัชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 65
ระดบัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 (2 – 16 
พฤศจิกายน 2558) ไดแ้ก่ นางสาวทศันีย ์ ประสมเพชร 
                                         3.8 ครูผูส้อนนกัเรียน ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขนั
ขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดบัชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66 
ระดบัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 (1 – 17 
พฤศจิกายน 2559) ไดแ้ก่ นางสาวทศันีย ์ ประสมเพชร 
                                       3.9 ครูผูส้อนนักเรียน ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขนั
การพูดสุนทรพจน์ภาษาญ่ีปุ่น ระดบัชั้น ม. 4 – ม. 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังท่ี 66 ระดบั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (1 – 17 
พฤศจิกายน 2559) ไดแ้ก่ นางสาวอรอุมา  ทองพา 
                                       3.10 ครูผูส้อนนกัเรียน ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขนั
อ่านเอาเร่ืองตามแนว PISA ระดบัชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังท่ี 66 ระดับ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (1 – 17 
พฤศจิกายน 2559) ไดแ้ก่ นางสาวพนิดา  วรีะเดชพิพฒัน์ 
                                       3.11 ครูผูส้อนนกัเรียน ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขนั
คดัลายมือส่ือภาษาไทย ระดบัชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66 ระดบัส านกังาน
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เขตพื้นท่ีการศึกษา ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 (1 – 17 พฤศจิกายน 2559) 
ไดแ้ก่  นางธารารัตน์  บุญประเทือง 
                                       3.12 ครูผูส้อนนกัเรียน ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขนั 
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ระดบัชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน  
คร้ังท่ี 65 ระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 (2 – 16 
พฤศจิกายน 2558) ไดแ้ก่ นางกานตพ์ิชชา  ศิลปวศิวกุล 
                                       3.13 ครูผูส้อนนกัเรียน ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขนั
วาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับชั้ น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังท่ี 65 ระดับ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 (1 – 17 พฤศจิกายน 
2559) ไดแ้ก่ นายพิพฒัน์พล  กลูเก้ือ 
                                       3.14 ครูผูส้อนนกัเรียน ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขนั
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดบัชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 66 ระดบั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 (1 – 17 พฤศจิกายน 
2559) ไดแ้ก่  

     3.14.1 นางภคริษา   ปานุราช 
     3.14.2 นางสาวพิมพช์นก   ฟักไพโรจน ์

          3) ผลทีป่รากฏต่อผู้บริหาร 
                             ผูบ้ริหาร (ผูร้ายงาน) ไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ ปีการศึกษา 2559 - 2560 ดงัน้ี 
                                 (1) ระดบัชาติ 
                                      1.1 ประกาศนียบตัร” ส าเร็จการฝึกอบรมเสริมหลักสูตร นักบริหาร
ระดบัสูง (ส.นบส.)  รุ่นท่ี 10 ตามหลกัสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลยันกับริหาร ของส านักงาน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (6 - 19 ตุลาคม 2560)  
                   1.2 วุฒิบตัร ผ่านการพฒันาตามหลักสูตร พฒันานักบริหารระดับสูง 
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 7 ของกระทรวงศึกษาธิการ (5 มีนาคม - 22 กรกฎาคม 2560) 
                  1.3 โล่ประกาศชมเชย เป็นผูเ้ขา้รับการพฒันา ท่ีเขา้รับการพฒันาครบ ทุกชัว่โมง 
ตามหลกัสูตรพฒันานักบริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2560 ของสถาบนัพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 
              1.4 เข็มวิทยฐานะและวุฒิบตัร สถาบนัพฒันาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทท่ีหน่ึง ของกระทรวงศึกษาธิการ (5 มีนาคม 2561) 
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                   1.5 โล่เชิดชูเกียรติรางวลั เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 ของกระทรวง ศึกษาธิการ   
(28 ธนัวาคม 2560) 
            1.6 เกียรติบตัรเชิดชูเกียรติรางวลั เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น 
ระดับเงิน” โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ปีการศึกษา 2559 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ (28 ธนัวาคม 2560) 
                1.7 เกียรติบัตรโครงการแลกเปล่ียนผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทาง 
การศึกษากับจังหวดัเฮียวโกะ ประเทศญ่ีปุ่น ประจ าปี 2559 ณ ประเทศญ่ีปุ่น ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (4 – 12 กนัยายน 2559) 
                                        1.8 ประกาศนียบตัรส าเร็จการศึกษาการอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาล 
ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนสุจริต) รุ่นท่ี 2 
ประจ าปีพุทธศกัราช 2558 ของสถาบนัพระปกเกลา้ (สิงหาคม – ธนัวาคม 2558) 
                                     1.9 แต่งตั้งให้มีคุณวุฒิผูช่้วยหัวหน้าผูใ้ห้การฝึกอบรมผูก้  ากับลูกเสือ 
(A.L.T.) และมีสิทธ์ิประดับเคร่ืองหมาย “วูดแบดจ์สามท่อน” ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ             
(7 พฤศจิกายน 2559) 
                                         1.10 ไดรั้บความไวว้างใจ แต่งตั้งเป็น “กรรมการตรวจสอบและติดตาม
การบริหารงานต ารวจ (กต.ตร.)” สถานีต ารวจนครบาลบางกอกนอ้ย ของส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2558 - 2560) 
                                     1.11 ประกาศเกียรติคุณ เป็น “ผูน้ าโรงเรียน 4.0” ในการประชุมสัมมนา 
และนิทรรศการดิจิทลัการศึกษา 2560 ของสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศ
ไทย และสภาผูป้กครองและครูแห่งประเทศไทย (2 สิงหาคม 2560) 
                                       1.12 เกียรติบตัร “ครูดีไม่มีอบายมุข” เน่ืองในวนัครู ประจ าปีพุทธศกัราช 
2559 ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (16 มกราคม 2559) 
                                    1.13 ประกาศเกียรติคุณ ผูบ้ริหารดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานตา้นส่ิงเสพติด 
(TRC.VB Harm Prevention)  ปีการศึกษา 2557 ของสภากาชาดไทย (22 กุมภาพนัธ์ 2559) 
                                          1.14 ประกาศเกียรติคุณ ผูบ้ริหารดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานดา้นส่ิงเสพติด 
(TRC.VB Harm Prevention)  ปีการศึกษา 2558 ของสภากาชาดไทย (8 สิงหาคม 2559) 
                                          1.15 ศิษยเ์ก่าดีเด่น ประจ าปี 2559 ของโรงเรียนทวีธาภิเศก ของสมาคม
ศิษยเ์ก่าทวธีาภิเศก (16 กรกฎาคม 2559) 
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                                       1.16 กิตติบตัร ให้การสนับสนุนปฏิบติัธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ปีพุทธศกัราช 2558        
ณ พุทธมณฑล ของส านกันายกรัฐมนตรี (7 ธนัวาคม 2558) 

                1.17 ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ณ วดัชิโนรสารามวรวหิาร ของวดัชิโนรสารามวรวหิาร (18 กรกฎาคม 2561) 
                              (2) ระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                      2.1 เกียรติบตัร รางวลั สพม. 1 SESAO1 AWARDS ประจ าปี 2560 ของ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 (16 มกราคม 2561) 
                                    2.2 ได้รับการเลือกตั้ ง จาก ผูบ้ริหารโรงเรียน สพม.1 กลุ่มท่ี 3 เป็น 
ประธานกลุ่มโรงเรียน สพม.1 กลุ่มท่ี 3 ของกลุ่มโรงเรียน สพม.1 กลุ่มท่ี 3 (28 ตุลาคม 2559) 
                                        2.3 รางวลัเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS “ระดบัดีมาก” ปีการศึกษา 2558 
ประเภทบุคคล สาขาป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 (29 ธนัวาคม 2559) 
    3) ผลทีป่รากฏต่อสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน 
              ผลท่ีปรากฏต่อสถานศึกษา ผูป้กครองและชุมชน มีดงัน้ี 
                              (1) ระดบัชาติ 
        1.1 โล่เชิดชูเกียรติ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ไดรั้บรางวลัเสมา ป.ป.ส. 
ประเภทผลงาน ดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข                
ปีการศึกษา 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ (28 ธนัวาคม 2560)  
        1.2 เกียรติบตัรเชิดชูเกียรติ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ไดรั้บรางวลัเสมา 
ป.ป.ส. ประเภทผลงาน ดีเด่น ระดบัเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข    
ปีการศึกษา 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ (28 ธนัวาคม 2560) 
        1.3 โล่ประกาศเกียรติคุณ” โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ให้การสนบัสนุน
โครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพนัธ์ รุ่นท่ี 374 ระหวา่งวนัท่ี 29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ของ
กองบญัชาการต ารวจนครบาล (30 พฤษภาคม 2561) 
                                         1.4 โล่ท่ีระลึก และขอบคุณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั เขา้ร่วมกิจกรรม
วนัรณรงคต่์อตา้นยาเสพติด ประจ าปี 2561 ของศูนยอ์  านวยการป้องกนั และปราบปรามยาเสพติด 
กองทพัเรือ (26 มิถุนายน 2561) 



328 
 

                                        1.5 โล่ขอบคุณ ในการเข้าร่วมกิจกรรมวนัรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
ประจ าปี 2560 กิจกรรม “ท าดีเพื่อพ่อสานต่อแกปั้ญหายาเสพติด” ณ หอประชุมกองทพัเรือ ของ
ศูนยอ์  านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด กองทพัเรือ (26 มิถุนายน 2560) 
                                        1.6 เกียรติบตัร แสดงวา่โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ส่งนกัเรียนเขา้ทดสอบ
มาตรฐานการใชภ้าษาฝร่ังเศส (มาตรฐานยุโรป) และสอบผ่านทั้งหมด ของ AMBASSADE DE 
FRANCE EN THAILANDE (5 กรกฎาคม 2561) 
                                         1.7 ได้รับความไวว้างใจจากสมาคม EIS แห่งประเทศไทย” ให้รับ
นกัศึกษาครู จ านวน 2 คน ของประเทศอินโดนีเซีย ในโครงการแลกเปล่ียนตาม MOU ระหว่าง
มหาวทิยาลยั JEMBER กบัสมาคม EIS แห่งประเทศไทย (1 – 29 สิงหาคม 2560) 
                                  1.8 โล่ขอบคุณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ให้การสนบัสนุนคณะแพทยศาสตร์  
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล จดังาน “128 ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ” เพื่อ
อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล      
(26 เมษายน 2559) 
                                1.9 โล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงวา่ “โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ให้การ
สนบัสนุนโครงการครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษา และชุมชน” ของมูลนิธิครอบครัวพอเพียง (5 เมษายน 
2560) 
                                         1.10 เป็นศูนยบ์ริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
เช่น เป็นสถานท่ีเรียนในวนัเสาร์ และวนัอาทิตย ์และเป็นสถานท่ีจดัสอบปลายภาคเรียน และสอบ
ซ่อม  เป็นตน้ (พ.ศ. 2531 ถึงปัจจุบนั) 
                                     1.11 ไดรั้บจดัสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใน
การปรับปรุงซ่อมแซม  อาคารเรียน อาคารประกอบเปล่ียนหลงัคา และปูกระเบ้ือง พื้นโรงอาหาร 
จ านวนเงิน 1,196,100  บาท ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (7 ตุลาคม 2559) 
                                      1.12  เกียรติบตัรโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั สนบัสนุนโครงการ CSR แดร์ 
เยาวชน HAPPY CAMP เพิ่มมิตร ปลอดศตัรู ของกองบงัคบัการต ารวจนครบาล 7 คณะกรรมการตรวจสอบ
และติดตามการบริหารงานต ารวจ (กต.ตร.) สถานีต ารวจนครบาลบางกอกนอ้ย (21 มิถุนายน 2558) 
                                  (2) ระดบัภาค 
         2.1 รางวลั “ระดบัเหรียญเงิน” ผลงาน “หน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวตักรรม”
ประจ าปี 2561 ช่ือผลงาน ชุมชนชิโนรส แห่งการอ่าน (Professional Reading Community @ Chinorot) 
ของคุรุสภา (15 มิถุนายน 2561) 
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                                  (3) ระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
     3.1 เกียรติบตัรสถานศึกษาตน้แบบท่ีมีกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลกั
ของคนไทย 12 ประการ อยา่งเป็นรูปธรรม ระดบัดี ประจ าปี 2560 ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 1 (31 กรกฎาคม 2560) 
        3.2 รางวลัผลงานดีเด่นระดบัเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข  ปีการศึกษา 2559 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 (9 ตุลาคม 
2560) 
        3.3 เกียรติบตัรเพื่อแสดงว่า “โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั มีคะแนนเฉล่ีย
รวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มข้ึนสูงกวา่ร้อยละ 3 ของปีการศึกษา 2558” ในระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 6 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2559 ของ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 (26 พฤษภาคม 2560) 
                      3.4 เกียรติบตัเพื่อแสดงวา่ “โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั มีคะแนนเฉล่ียรวม 
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มข้ึนสูงกวา่ร้อยละ 3 ของปีการศึกษา 2557” ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2558 ของส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 (11 เมษายน 2559) 
        3.5 โล่ประกาศเกียรติคุณ แสดงว่า “โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย” เป็น
สถานศึกษาท่ีมีการพฒันาดีเด่นในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2558 ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1  
 



บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรส
วทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 - 2560 มีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข โดยใชรู้ปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ซ่ึงมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี (1) เพื่อ
ประเมินบริบทของโครงการ (Context Evaluation) เก่ียวกบัความสอดคล้องของวตัถุประสงค์ของ
โครงการ (2) เพื่อประเมินปัจจยัน าเขา้ของโครงการ (Input Evaluation) (3) เพื่อประเมินกระบวนการ
ด าเนินงานของโครงการ (Process Evaluation) และ (4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ (Product 
Evaluation) จ  านวน 4 กิจกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมห้องเรียนสีขาว กิจกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และกิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการ
เรียนรู้ และความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ประชากร ได้แก่ ผูบ้ริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ครู นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน  และบุคลากรเครือข่าย ปีการศึกษา 2559 จ านวน 4,850 คน 
และปีการศึกษา 2560 จ านวน 4,632 คน กลุ่มตวัอย่างไดม้าจากการสุ่มตวัอย่างเป็นระบบ (Systematic 
Sampling Technique) รวมทั้งส้ินในปีการศึกษา 2559 จ านวน 918 คน และปีการศึกษา 2560 จ านวน 
884 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบประเมิน ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย
ตนเอง วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
(t - test for Independent Samples) และเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

สรุปผล 
 1. ผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียน
ชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 - 2560  สรุปผลได้ ดังนี ้
  1.1 ผลการประเมินด้านบริบท                    
   1.1.1 ผลการประเมินด้านบริบทเก่ียวกับความสอดคล้องของวตัถุประสงค์ของ
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2559 
ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด (X = 4.61, S.D.= 0.52) โดยท่ีผูบ้ริหารมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก (X = 4.50, S.D.= 0.43)  
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.63, S.D.= 0.51) 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า โดยภาพรวมผูบ้ริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    
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มีความคิดเห็นตรงกนัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดงัน้ี วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบันโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ (X = 4.79, S.D.= 0.42) รองลงมา ไดแ้ก่ วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบั
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545  และ (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 (X = 4.68, S.D.= 0.48)  วตัถุประสงคข์องโครงการสามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จได ้
(X = 4.67, S.D.= 0.48) วตัถุประสงคข์องโครงการมีความชดัเจน (X = 4.63, S.D.= 0.50) วตัถุประสงค์
ของโครงการสอดคลอ้งกบันโยบายของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั (X = 4.58, S.D.= 0.51) วตัถุประสงค์
ของโครงการสอดคล้องกบัสภาพปัญหานกัเรียน (X = 4.57, S.D.= 0.51) วตัถุประสงค์ของโครงการ
สอดคล้องกบันโยบายของรัฐบาล (X = 4.54, S.D.= 0.51) วตัถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกบั
ความตอ้งการของผูป้กครองและชุมชน (X = 4.53, S.D.= 0.51) วตัถุประสงค์ของโครงการมีความเป็น
เหตุเป็นผล ( X = 4.52, S.D.= 0.61) และวตัถุประสงค์ของโครงการสามารถน าไปปฏิบติัได้จริง 
(X = 4.51, S.D.= 0.70) ตามล าดบั  
   1.1.2 ผลการประเมินด้านบริบทเก่ียวกับความสอดคล้องของวตัถุประสงค์ของ
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2560 ตาม
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
(X = 4.82, S.D.= 0.43) โดยท่ีผูบ้ริหารมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.68, S.D.= 0.47) 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.87, S.D.= 0.32)  
และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ โดยภาพรวมผูบ้ริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีความคิดเห็นตรงกนัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ดงัน้ี วตัถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน (X = 4.95, 
S.D.= 0.23) รองลงมา ไดแ้ก่  วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545  และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 (X = 4.89, S.D.= 0.46)  
วตัถุประสงคข์องโครงการสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง (X = 4.88, S.D.= 0.32) วตัถุประสงคข์องโครงการ
สอดคล้องกบันโยบายของรัฐบาล (X = 4.86, S.D.= 0.37) วตัถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (X = 4.85, S.D.= 0.37) วตัถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับ
นโยบายของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั (X = 4.84, S.D.= 0.50) วตัถุประสงคข์องโครงการมีความเป็นเหตุ
เป็นผล (X = 4.83, S.D.= 0.37) วตัถุประสงคข์องโครงการสามารถด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จได ้
(X = 4.82, S.D.= 0.50) วตัถุประสงค์ของโครงการสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหานกัเรียน (X = 4.68, 
S.D.= 0.58) และวตัถุประสงค์ของโครงการสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้กครองและชุมชน 
(X = 4.63, S.D.= 0.60) ตามล าดบั 
   1.1.3 ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการเก่ียวกับความสอดคล้องของ
วตัถุประสงค์โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั  
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ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมปีการศึกษา 
2559 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.61, S.D.= 0.52) และปีการศึกษา 2560 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.82, 
S.D.= 0.43) ซ่ึงค่าเฉล่ียปีการศึกษา 2560 สูงกวา่ปีการศึกษา 2559 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผูบ้ริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความ
คิดเห็นต่อวตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล วตัถุประสงคข์องโครงการ
มีความชดัเจน และวตัถุประสงคข์องโครงการสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง ระหวา่งปีการศึกษา 2559 
และปีการศึกษา 2560 แตกต่างกนั โดยมีค่าเฉล่ียปีการศึกษา 2560 สูงกวา่ปีการศึกษา 2559 อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  1.2 ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า              
   1.2.1 ผลการประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ของโครงการเก่ียวกบับุคลากร งบประมาณ 
การบริหารจดัการ ระยะเวลา การสนบัสนุน และความร่วมมือของบุคลากรและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบั
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ตามความคิดเห็น
ของผูบ้ริหารและครู ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.48, S.D.= 0.60) โดยท่ี
ผูบ้ริหารมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.76, S.D.= 0.26)  ครูมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  
(X = 4.47, S.D.= 0.61) และเม่ือพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยูใ่น
ระดบัมากและมากท่ีสุด (X = 4.42 – 4.53, S.D.= 0.49 – 0.77) ดงัน้ี 
             1) กิจกรรมห้องเรียนสีขาว พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพ
รวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.50, S.D.= 0.52) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหารและครู     
มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จ านวน 3 รายการ ดงัน้ี ความเพียงพอของบุคลากรท่ีด าเนินงาน 
(X = 4.57, S.D.= 0.58) รองลงมา ได้แก่ ความร่วมมือของผูป้กครองและชุมชน (X = 4.56, S.D.= 0.50)    
และความเพียงพอด้านงบประมาณและมีความเหมาะสมต่อการด าเนินงาน (X = 4.54, S.D.= 0.50) 
ตามล าดบั ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก จ านวน 4 รายการ ดงัน้ี ความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรท่ีด าเนินงาน  (X = 4.49, S.D.= 0.59) รองลงมา ไดแ้ก่ การสนบัสนุนของฝ่ายบริหารของ
โรงเรียน (X = 4.47, S.D.= 0.50) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินงาน (X = 4.45, S.D.= 0.50) 
และความรับผดิชอบของบุคลากรท่ีด าเนินงาน (X = 4.42, S.D.= 0.50)     
             2) กิจกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน พบวา่ ผูบ้ริหารและครู
มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.53, S.D.= 0.49) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จ านวน 6 รายการ ดงัน้ี ความเพียงพอของ
บุคลากรท่ีด าเนินงาน ( X = 4.61, S.D.= 0.49) รองลงมา ได้แก่ ความรับผิดชอบของบุคลากรท่ี
ด าเนินงาน ( X = 4.60, S.D.= 0.49) ความเพียงพอด้านงบประมาณและมีความเหมาะสมต่อการ
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ด าเนินงาน (X = 4.59, S.D.= 0.49) ความร่วมมือของผูป้กครองและชุมชน (X = 4.58, S.D.= 0.50)
ความรู้ความสามารถของบุคลากรท่ีด าเนินงาน  (X = 4.52, S.D.= 0.50) และการสนบัสนุนของฝ่าย
บริหารของโรงเรียน (X = 4.51, S.D.= 0.50) ตามล าดบั ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 
จ านวน 1 รายการ คือ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินงาน (X = 4.30, S.D.= 0.46)  
             3) กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวม  
อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.42, S.D.= 0.65) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด จ านวน 2 รายการ ดงัน้ี ความรับผิดชอบของบุคลากรท่ีด าเนินงาน 
(X = 4.52, S.D.= 0.52) รองลงมา ไดแ้ก่ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินงาน (X = 4.51, 
S.D.= 0.59) ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก จ านวน 5 รายการ ไดแ้ก่ ความเพียงพอ
ดา้นงบประมาณและมีความเหมาะสมต่อการด าเนินงาน ( X = 4.46, S.D.= 0.66) รองลงมา ไดแ้ก่ 
ความเพียงพอของบุคลากรท่ีด าเนินงาน (X = 4.45, S.D.= 0.50) ความรู้ความสามารถของบุคลากร 
ท่ีด าเนินงาน  (X = 4.38, S.D.= 0.66) การสนบัสนุนของฝ่ายบริหารของโรงเรียน (X = 4.32, S.D.= 0.79) 
และความร่วมมือของผูป้กครองและชุมชน (X = 4.31, S.D.= 0.79) ตามล าดบั  
             4) กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.48, S.D.= 0.60) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด จ านวน 2 รายการ 
ดงัน้ี ความเพียงพอดา้นงบประมาณและมีความเหมาะสมต่อการด าเนินงาน (X = 4.57, S.D.= 0.68) 
รองลงมา ไดแ้ก่ ความรับผดิชอบของบุคลากรท่ีด าเนินงาน (X = 4.55, S.D.= 0.71) ผูบ้ริหารและครู
มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก จ านวน 5 รายการ ได้แก่ ความเพียงพอของบุคลากรท่ีด าเนินงาน 
( X = 4.47, S.D.= 0.72) รองลงมา ได้แก่ การสนบัสนุนของฝ่ายบริหารของโรงเรียน ( X = 4.46, 
S.D.= 0.82) ความร่วมมือของผูป้กครองและชุมชน (X = 4.45, S.D.= 0.81) ความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรท่ีด าเนินงาน ( X = 4.38, S.D.= 0.80) และความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน (X = 4.36, S.D.= 0.82) ตามล าดบั 
   1.2.2 ผลการประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ของโครงการเก่ียวกบับุคลากร งบประมาณ 
การบริหารจดัการ ระยะเวลา การสนบัสนุน และความร่วมมือของบุคลากรและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบั
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ตามความคิดเห็น
ของผูบ้ริหารและครู ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.70, S.D.= 0.56) โดย
ท่ีผูบ้ริหารมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.86, S.D.= 0.21)  ครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มาก  ( X = 4.69, S.D.= 0.56) และเม่ือพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็น
อยูใ่นระดบัมากและมากท่ีสุด (X = 4.68 – 4.73, S.D.= 0.54 – 0.59) ดงัน้ี 
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                    1) กิจกรรมห้องเรียนสีขาว พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวม  
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.73, S.D.= 0.54) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหารและครู    
มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกรายการ ดงัน้ี การสนบัสนุนของฝ่ายบริหารของโรงเรียน (X = 4.87, 
S.D.= 0.41) รองลงมา ได้แก่ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินงาน (X = 4.86, S.D.= 0.44) 
ความเพียงพอดา้นงบประมาณและมีความเหมาะสมต่อการด าเนินงาน (X = 4.76, S.D.= 0.54) ความร่วมมือ
ของผูป้กครองและชุมชน (X = 4.75, S.D.= 0.54) ความเพียงพอของบุคลากรท่ีด าเนินงาน (X = 4.65, 
S.D.= 0.58) ความรับผิดชอบของบุคลากรท่ีด าเนินงาน ( X = 4.64, S.D.= 0.62) และความรู้
ความสามารถของบุคลากรท่ีด าเนินงาน  (X = 4.62, S.D.= 0.65) ตามล าดบั     
                    2) กิจกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน พบวา่ ผูบ้ริหารและครู 
มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.69, S.D.= 0.54) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกรายการ ดงัน้ี ความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการด าเนินงาน (X = 4.79, S.D.= 0.45) รองลงมา ไดแ้ก่ ความเพียงพอดา้นงบประมาณ
และมีความเหมาะสมต่อการด าเนินงาน ( X = 4.74, S.D.= 0.53) ความรู้ความสามารถของบุคลากร 
ท่ีด าเนินงาน  (X = 4.69, S.D.= 0.61) ความร่วมมือของผูป้กครองและชุมชน (X = 4.68, S.D.= 0.47) 
ความรับผิดชอบของบุคลากรท่ีด าเนินงาน ( X = 4.66, S.D.= 0.63) การสนบัสนุนของฝ่ายบริหาร
ของโรงเรียน (X = 4.65, S.D.= 0.50) และความเพียงพอของบุคลากรท่ีด าเนินงาน (X = 4.64, S.D.= 0.63) 
ตามล าดบั  
                 3) กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวม  
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.68, S.D.= 0.54) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหารและครู    
มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกรายการ ดงัน้ี ความเพียงพอของบุคลากรท่ีด าเนินงาน (X = 4.71, 
S.D.= 0.46) รองลงมา ไดแ้ก่ ความรับผิดชอบของบุคลากรท่ีด าเนินงาน (X = 4.70, S.D.= 0.48) ความรู้
ความสามารถของบุคลากรท่ีด าเนินงาน (X = 4.69, S.D.= 0.47) การสนับสนุนของฝ่ายบริหารของ
โรงเรียน (X = 4.68, S.D.= 0.60) ความร่วมมือของผูป้กครองและชุมชน (X = 4.67, S.D.= 0.63) ความเพียงพอ
ดา้นงบประมาณและมีความเหมาะสมต่อการด าเนินงาน (X = 4.65, S.D.= 0.60) และความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการด าเนินงาน (X = 4.63, S.D.= 0.58) ตามล าดบั  
                 4) กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.70, S.D.= 0.59) และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกรายการ ดงัน้ี    
การสนบัสนุนของฝ่ายบริหารของโรงเรียน ( X = 4.87, S.D.= 0.33) รองลงมา ไดแ้ก่ ความร่วมมือ
ของผูป้กครองและชุมชน ( X = 4.81, S.D.= 0.47) ความเพียงพอด้านงบประมาณและมีความ
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เหมาะสมต่อการด าเนินงาน (X = 4.69, S.D.= 0.61) ความรับผดิชอบของบุคลากรท่ีด าเนินงาน (X = 4.65, 
S.D.= 0.66) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินงาน ( X = 4.63, S.D.= 0.71) ความรู้
ความสามารถของบุคลากรท่ีด าเนินงาน  (X = 4.62, S.D.= 0.71) และความเพียงพอของบุคลากรท่ี
ด าเนินงาน (X = 4.61, S.D.= 0.67) ตามล าดบั  
   1.2.3 ผลการประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ของโครงการเก่ียวกบับุคลากร งบประมาณ 
การบริหารจดัการ ระยะเวลา การสนบัสนุน และความร่วมมือของบุคลากรและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบั
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ตามความคิดเห็น
ของผูบ้ริหารและครู ปีการศึกษา 2559 อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.48, S.D.= 0.60) และปีการศึกษา 2560 อยู่
ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.70, S.D.= 0.56) ซ่ึงค่าเฉล่ียปีการศึกษา 2560 สูงกวา่ปีการศึกษา 2559 อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็น
ต่อความเหมาะสมดา้นปัจจยัน าเขา้ของโครงการระหวา่งปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 แตกต่างกนั
ทุกกิจกรรม โดยมีค่าเฉล่ียปีการศึกษา 2560 สูงกวา่ปีการศึกษา 2559 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  1.3 ผลการประเมินด้านกระบวนการ 
   ผลการประเมินดา้นกระบวนการเก่ียวกบัความเหมาะสมของกระบวนการของ
โครงการและผลการจดักิจกรรมตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียน
ชิโนรสวทิยาลยันั้น จากการตอบแบบประเมินของผูบ้ริหารและครู มีดงัน้ี 
   1.3.1 ผลการประเมินดา้นกระบวนการเก่ียวกบัความเหมาะสมของกระบวนการ
ของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั กิจกรรมท่ี 1 : 
กิจกรรมหอ้งเรียนสีขาว มีดงัน้ี 

1) ผลการประเมินดา้นกระบวนการของโครงการเก่ียวกบัความเหมาะสมของ
กระบวนการของโครงการ และผลการจดักิจกรรมตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั กิจกรรมท่ี 1: กิจกรรมห้องเรียนสีขาว ตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารและครู ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X = 4.49, S.D.= 0.53) โดยท่ีผูบ้ริหาร 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.60, S.D.= 0.42)  รองลงมา ไดแ้ก่ ครูมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก ( X = 4.49, S.D.= 0.54) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากและมากท่ีสุด (X = 4.44 – 4.52, S.D.= 0.49 – 0.60) ดงัน้ี 
                      (1) การบริหารงาน พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก ( X = 4.44, S.D.= 0.60) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 1 รายการ คือ ผูบ้ริหารให้ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน (X = 4.54, 
S.D.= 0.50) ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 4 รายการ ดงัน้ี ผูบ้ริหารนิเทศ ก ากบั ติดตาม 
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ใหก้ารด าเนินงานบรรลุตามแผนและเป้าหมายท่ีก าหนด (X = 4.45, S.D.= 0.50) รองลงมา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร
ส่งเสริมให้บุคลากรมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั (X = 4.42, S.D.= 0.50) ผูบ้ริหารก าหนดบทบาทหนา้ท่ี
และมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ( X = 4.41, S.D.= 0.73) และผูบ้ริหารและ
บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน (X = 4.40, S.D.= 0.78) ตามล าดบั 
                      (2) การด าเนินงาน พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.52, S.D.= 0.49) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหารและครู        
มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 7 รายการ ดงัน้ี มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานไว้
อย่างชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ ( X = 4.61, S.D.= 0.49) รองลงมา ไดแ้ก่ บุคลากรสามารถ
ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งเต็มก าลงัความสามารถ (X = 4.60, S.D.= 0.49) มีการก าหนด
ปฏิทินการปฏิบติังานอย่างชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ ( X = 4.59, S.D.= 0.49) มีการรายงาน
สรุปผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการ ( X = 4.57, S.D.= 0.50) มีการจัดล าดับ
ความส าคญัของการด าเนินกิจกรรมในโครงการ (X = 4.56, S.D.= 0.50) การปฏิบติังานทุกกิจกรรม
เป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนดและตามปฏิทินการปฏิบติังาน ( X = 4.52, S.D.= 0.50) และมีการ
ประเมินผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง ( X = 4.51, 
S.D.= 0.50)  ตามล าดับ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 3 รายการ ดังน้ี มีการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบนัก่อนการด าเนินโครงการ (X = 4.47, S.D.= 0.50) รองลงมา ไดแ้ก่ 
มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาให้การด าเนินงานทุกกิจกรรมในโครงการพฒันาดีข้ึน 
(X = 4.45, S.D.= 0.50) มีการประสานงานและไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรและหน่วยงานภายนอก
เป็นอยา่งดี (X = 4.30, S.D.= 0.46) ตามล าดบั 
                                         2) ผลการประเมินดา้นกระบวนการของโครงการเก่ียวกบัความเหมาะสมของ
กระบวนการของโครงการ และผลการจดักิจกรรมตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรมห้องเรียนสีขาว ตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารและครู ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.70, S.D.= 0.45) โดยท่ี
ผูบ้ริหารมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.83, S.D.= 0.29) รองลงมา ได้แก่ ครูมีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.70, S.D.= 0.45) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูบ้ริหารและ
ครูมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.70 – 4.71, S.D.= 0.45 – 0.46) ดงัน้ี   
                      (1) การบริหารงาน พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.71, S.D.= 0.45) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหารและครู        
มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกรายการ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารให้ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน 
( X = 4.82, S.D.= 0.38) รองลงมา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
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ด าเนินงาน  ( X = 4.75, S.D.= 0.44) ผูบ้ริหารนิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้การด าเนินงานบรรลุตามแผนและ
เป้าหมายท่ีก าหนด (X = 4.74, S.D.= 0.44) ผูบ้ริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั (X = 4.65, 
S.D.= 0.48) และผู ้บริหารก าหนดบทบาทหน้าท่ีและมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบอย่าง
เหมาะสม (X = 4.60, S.D.= 0.49) ตามล าดบั 
                      (2) การด าเนินงาน พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.70, S.D.= 0.46) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหารและครูมี
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกรายการ ดงัน้ี มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานไวอ้ยา่ง
ชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ ( X = 4.82, S.D.= 0.39) รองลงมา ได้แก่ มีการประสานงานและ
ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและหน่วยงานภายนอกเป็นอย่างดี ( X = 4.77, S.D.= 0.42) มีการ
ประเมินผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง ( X = 4.75, 
S.D.= 0.44) บุคลากรสามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ย่างเต็มก าลงัความสามารถ (X = 4.71, 
S.D.= 0.45)   มีการวเิคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบนัก่อนการด าเนินโครงการ (X = 4.69, S.D.= 0.46) 
มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการ (X = 4.68, S.D.= 0.47) มีการน า
ผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาให้การด าเนินงานทุกกิจกรรมในโครงการพฒันาดีข้ึน (X = 4.67, 
S.D.= 0.47) มีการก าหนดปฏิทินการปฏิบติังานอย่างชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ (X = 4.66, 
S.D.= 0.48) มีการจดัล าดบัความส าคญัของการด าเนินกิจกรรมในโครงการ (X = 4.64, S.D.= 0.48) 
และการปฏิบติังานทุกกิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนดและตามปฏิทินการปฏิบติังาน (X = 4.60, 
S.D.= 0.49) ตามล าดบั 

(3) ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั โดยภาพรวมปีการศึกษา 2559 อยูใ่นระดบั
มาก (X = 4.49, S.D.= 0.59) และปีการศึกษา 2560 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.70, S.D.= 0.45) ซ่ึง
ค่าเฉล่ียปีการศึกษา 2560 สูงกว่าปีการศึกษา 2559 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของกระบวนการของ
โครงการในกิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรมห้องเรียนสีขาว ระหวา่งปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 
แตกต่างกนัทุกดา้น โดยมีค่าเฉล่ียปีการศึกษา 2560 สูงกว่าปีการศึกษา 2559 อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
   1.3.2 ผลการประเมินดา้นกระบวนการเก่ียวกบัความเหมาะสมของกระบวนการ
ของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั กิจกรรมท่ี 2 : 
การพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน มีดงัน้ี 



 338 

                                  1) ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการเก่ียวกบัความเหมาะสมของ
กระบวนการของโครงการ และผลการจดักิจกรรมตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั กิจกรรมท่ี 2 การพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนตาม
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.47, S.D.= 0.54) 
โดยท่ีผูบ้ริหารมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.57, S.D.= 0.45)  รองลงมา ได้แก่ ครูมี
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.47, S.D.= 0.54) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูบ้ริหารและ
ครูมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.46 – 4.50, S.D.= 0.53 – 0.56) ดงัน้ี                                                                                        
                      (1) การบริหารงาน พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก ( X = 4.50, S.D.= 0.56) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 2 รายการ ดงัน้ี ผูบ้ริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 
(X = 4.56, S.D.= 0.50) รองลงมา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารให้ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน (X = 4.52, 
S.D.= 0.64) ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 3 รายการ ดงัน้ี ผูบ้ริหารนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ให้การด าเนินงานบรรลุตามแผนและเป้าหมายท่ีก าหนด ( X = 4.49, S.D.= 0.50) รองลงมา ไดแ้ก่ 
ผูบ้ริหารก าหนดบทบาทหน้าท่ีและมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ( X = 4.46, 
S.D.= 0.66) และผูบ้ริหารและบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน ( X = 4.45, 
S.D.= 0.50) ตามล าดบั 
                      (2) การด าเนินงาน พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก ( X = 4.46, S.D.= 0.53) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 3 รายการ ดงัน้ี มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรม  
ในโครงการ (X = 4.54, S.D.= 0.55) รองลงมา ไดแ้ก่ มีการประเมินผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรม
ในโครงการอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง (X = 4.53, S.D.= 0.50) และมีการก าหนดระยะเวลาในการ
ด าเนินงานไวอ้ยา่งชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ (X = 4.52, S.D.= 0.50) ตามล าดบั ผูบ้ริหารและครู
มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 7 รายการ ดงัน้ี มีการประสานงานและไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากร
และหน่วยงานภายนอกเป็นอย่างดี ( X = 4.50, S.D.= 0.50) รองลงมา ไดแ้ก่ มีการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาในปัจจุบนัก่อนการด าเนินโครงการ ( X = 4.48, S.D.= 0.52) บุคลากรสามารถปฏิบติังานท่ี
ไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ (X = 4.45, S.D.= 0.50) การปฏิบติังานทุกกิจกรรม
เป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนดและตามปฏิทินการปฏิบติังาน (X = 4.44, S.D.= 0.65) มีการก าหนด
ปฏิทินการปฏิบติังานอยา่งชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ (X = 4.40, S.D.= 0.64) มีการน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงและพฒันาให้การด าเนินงานทุกกิจกรรมในโครงการพฒันาดีข้ึน (X = 4.39, 
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S.D.= 0.49) และมีการจดัล าดบัความส าคญัของการด าเนินกิจกรรมในโครงการ (X = 4.31, S.D.= 0.46) 
ตามล าดบั 
                                        2) ผลการประเมินดา้นกระบวนการของโครงการเก่ียวกบัความเหมาะสมของ
กระบวนการของโครงการ และผลการจดักิจกรรมตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั กิจกรรมท่ี 2 : การพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนตาม
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.70, 
S.D.= 0.46) โดยท่ีครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.71, S.D.= 0.46) รองลงมา ได้แก่ 
ผูบ้ริหารมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.61, S.D.= 0.49) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.69 – 4.71, S.D.= 0.45 – 0.46) ดงัน้ี  

(1) การบริหารงาน พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.71, S.D.= 0.45) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกรายการ ดงัน้ี ผูบ้ริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกัน 
(X = 4.76, S.D.= 0.44) รองลงมา ได้แก่ ผูบ้ริหารให้ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน (X = 4.75, 
S.D.= 0.44) ผูบ้ริหารก าหนดบทบาทหน้าท่ีและมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบอย่างเหมาะสม 
(X = 4.71, S.D.= 0.45) ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน (X = 4.68, 
S.D.= 0.47) และผูบ้ริหารนิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้การด าเนินงานบรรลุตามแผนและเป้าหมาย         
ท่ีก าหนด (X = 4.67, S.D.= 0.47) ตามล าดบั 

(2) การด าเนินงาน พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.69, S.D.= 0.46) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหารและครู        
มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกรายการ ดงัน้ี มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันา
ให้การด าเนินงานทุกกิจกรรมในโครงการพฒันาดีข้ึน ( X = 4.78, S.D.= 0.41) รองลงมา ได้แก่ 
บุคลากรสามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งเต็มก าลงัความสามารถ (X = 4.74, S.D.= 0.44) 
มีการประสานงานและไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรและหน่วยงานภายนอกเป็นอย่างดี (X = 4.73, 
S.D.= 0.45) มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการ (X = 4.71, S.D.= 0.45) 
มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบนัก่อนการด าเนินโครงการ (X = 4.69, S.D.= 0.46) มีการก าหนด
ปฏิทินการปฏิบติังานอย่างชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ ( X = 4.68, S.D.= 0.46) มีการก าหนด
ระยะเวลาในการด าเนินงานไวอ้ย่างชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ (X = 4.67, S.D.= 0.47) มีการประเมินผล
การด าเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง ( X = 4.66, S.D.= 0.47)      
มีการจดัล าดบัความส าคญัของการด าเนินกิจกรรมในโครงการ (X = 4.65, S.D.= 0.47) และการปฏิบติังาน
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ทุกกิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนด และตามปฏิทินการปฏิบติังาน ( X = 4.62, S.D.= 0.49) 
ตามล าดบั 

3) ผลการประเมินดา้นกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด 
และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โดยภาพรวมปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับมาก (X = 4.47,      
S.D.= 0.54) และปีการศึกษา 2560 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.70, S.D.= 0.46) ซ่ึงค่าเฉล่ียปีการศึกษา 
2560 สูงกว่าปีการศึกษา 2559 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการในกิจกรรมท่ี 2 : การ
พฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ระหวา่งปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 แตกต่างกนัทุก
ดา้น โดยมีค่าเฉล่ียปีการศึกษา 2560 สูงกวา่ปีการศึกษา 2559 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
   1.3.3 ผลการประเมินดา้นกระบวนการเก่ียวกบัความเหมาะสมของกระบวนการ
ของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั กิจกรรมท่ี 3 : 
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์มีดงัน้ี 

1) ผลการประเมินดา้นกระบวนการของโครงการเก่ียวกบัความเหมาะสม
ของกระบวนการของโครงการ และผลการจดักิจกรรมตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั กิจกรรมท่ี 3 :  กิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์ตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารและครู ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X = 4.46, S.D.= 0.54) โดยท่ีผูบ้ริหาร 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.58, S.D.= 0.40)  รองลงมา ไดแ้ก่ ครูมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก (X = 4.46, S.D.= 0.54) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็น
อยูใ่นระดบัมาก  (X = 4.44 – 4.50, S.D.= 0.53 – 0.55) ดงัน้ี    

(1) การบริหารงาน พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก ( X = 4.50, S.D.= 0.53) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 3 รายการ ดังน้ี ผูบ้ริหารก าหนดบทบาทหน้าท่ีและมอบหมายให้
บุคลากรรับผดิชอบอยา่งเหมาะสม (X = 4.53, S.D.= 0.50) รองลงมา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและบุคลากรทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน (X = 4.52, S.D.= 0.50) และผูบ้ริหารให้ขวญัและก าลงัใจ
ในการปฏิบติังาน (X = 4.51, S.D.= 0.50) ตามล าดบั ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
2 รายการ ดังน้ี ผูบ้ริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกัน ( X = 4.48, S.D.= 0.62) 
รองลงมา ได้แก่ ผูบ้ริหารนิเทศ ก ากบั ติดตาม ให้การด าเนินงานบรรลุตามแผนและเป้าหมายท่ี
ก าหนด (X = 4.46, S.D.= 0.53)  

(2) การด าเนินงาน พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก ( X = 4.44, S.D.= 0.55) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความ
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คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 2 รายการ ดงัน้ี บุคลากรสามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่ง
เตม็ก าลงัความสามารถ (X = 4.53, S.D.= 0.50) รองลงมา ไดแ้ก่ มีการจดัล าดบัความส าคญัของการ
ด าเนินกิจกรรมในโครงการ (X = 4.51, S.D.= 0.53) ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
8 รายการ ดงัน้ี มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบนัก่อนการด าเนินโครงการ (X = 4.47, S.D.= 0.50) 
รองลงมา ไดแ้ก่ มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการ (X = 4.46, S.D.= 0.50) 
มีการก าหนดปฏิทินการปฏิบติังานอย่างชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ ( X = 4.45, S.D.= 0.50)    
มีการประเมินผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง (X = 4.44, 
S.D.= 0.65) มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานไวอ้ย่างชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ (X = 4.43, 
S.D.= 0.72) การปฏิบติังานทุกกิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนดและตามปฏิทินการปฏิบติังาน 
(X = 4.41, S.D.= 0.49) มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาให้การด าเนินงานทุกกิจกรรม
ในโครงการพฒันาดีข้ึน (X = 4.39, S.D.= 0.67) และมีการประสานงานและไดรั้บความร่วมมือจาก
บุคลากรและหน่วยงานภายนอกเป็นอยา่งดี (X = 4.31, S.D.= 0.46) ตามล าดบั 

2) ผลการประเมินดา้นกระบวนการของโครงการเก่ียวกบัความเหมาะสม
ของกระบวนการของโครงการ และผลการจดักิจกรรมตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั กิจกรรมท่ี 3 :  กิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์ตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหาร และครู ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.71, S.D.= 0.45) โดยท่ี
ครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.71, S.D.= 0.45) รองลงมา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารมีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.67, S.D.= 0.36) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูบ้ริหารและครู
มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.69 – 4.73, S.D.= 0.44 – 0.46) ดงัน้ี   

(1) การบริหารงาน พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.73, S.D.= 0.44) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหารและครู        
มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกรายการ ดงัน้ี ผูบ้ริหารส่งเสริมใหบุ้คลากรมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 
(X = 4.81, S.D.= 0.40) รองลงมา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารให้ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน (X = 4.78, 
S.D.= 0.41) ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน ( X = 4.77, 
S.D.= 0.42) ผูบ้ริหารนิเทศ ก ากบั ติดตาม ให้การด าเนินงานบรรลุตามแผนและเป้าหมายท่ีก าหนด 
(X = 4.66, S.D.= 0.47) และผูบ้ริหารก าหนดบทบาทหน้าท่ีและมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ
อยา่งเหมาะสม (X = 4.63, S.D.= 0.48) ตามล าดบั 

(2) การด าเนินงาน พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.69, S.D.= 0.46) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหารและครู          
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกรายการ ดังน้ี มีการจดัล าดบัความส าคญัของการด าเนิน
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กิจกรรมในโครงการ (X = 4.81, S.D.= 0.40) รองลงมา ไดแ้ก่ มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ของทุกกิจกรรมในโครงการ (X = 4.80, S.D.= 0.40) มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันา
ให้การด าเนินงานทุกกิจกรรมในโครงการพฒันาดีข้ึน (X = 4.77, S.D.= 0.42) มีการก าหนดระยะเวลา
ในการด าเนินงานไวอ้ยา่งชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ (X = 4.71, S.D.= 0.45) มีการประเมินผล
การด าเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง ( X = 4.69, S.D.= 0.46) 
บุคลากรสามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ย่างเต็มก าลงัความสามารถ (X = 4.67, S.D.= 0.47) 
การปฏิบติังานทุกกิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนดและตามปฏิทินการปฏิบติังาน (X = 4.66, 
S.D.= 0.47) มีการก าหนดปฏิทินการปฏิบติังานอย่างชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ (X = 4.65, 
S.D.= 0.48) มีการประสานงานและไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรและหน่วยงานภายนอกเป็นอยา่งดี 
(X = 4.60, S.D.= 0.49) และมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบนัก่อนการด าเนินโครงการ (X = 4.59, 
S.D.= 0.49) ตามล าดบั 

3) ผลการประเมินดา้นกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั โดยภาพรวมปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดบัมาก 
( X = 4.46, S.D.= 0.54) และปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.71, S.D.= 0.45) ซ่ึง
ค่าเฉล่ียปีการศึกษา 2560 สูงกว่าปีการศึกษา 2559 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของกระบวนการของ
โครงการในกิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์ระหวา่งปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 
แตกต่างกนัทุกดา้น โดยมีค่าเฉล่ียปีการศึกษา 2560 สูงกว่าปีการศึกษา 2559 อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
   1.3.4 ผลการประเมินดา้นกระบวนการเก่ียวกบัความเหมาะสมของกระบวนการ
ของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั กิจกรรมท่ี 4 : 
กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ มีดงัน้ี 

1) ผลการประเมินดา้นกระบวนการของโครงการเก่ียวกบัความเหมาะสม
ของกระบวนการของโครงการ และผลการจดักิจกรรมตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั กิจกรรมท่ี 4 :  กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( X = 4.43, S.D.= 0.62) โดยท่ีผูบ้ริหารมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.54, 
S.D.= 0.50)  รองลงมา ไดแ้ก่ ครูมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.43, S.D.= 0.63) เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.43 – 4.45, S.D.= 0.62) ดงัน้ี 
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(1) การบริหารงาน พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก (X = 4.45, S.D.= 0.62) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็น
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 1 รายการ ได้แก่ ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
ด าเนินงาน (X = 4.54, S.D.= 0.50) ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 4 รายการ ดงัน้ี 
ผูบ้ริหารนิเทศ ก ากบั ติดตาม ให้การด าเนินงานบรรลุตามแผนและเป้าหมายท่ีก าหนด (X = 4.46, 
S.D.= 0.71) รองลงมา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ
อยา่งเหมาะสม ( X = 4.44, S.D.= 0.50) ผูบ้ริหารให้ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน (X = 4.43, 
S.D.= 0.68) และผู ้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ( X = 4.39, S.D.= 0.73) 
ตามล าดบั  

(2) การด าเนินงาน พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก (X = 4.43, S.D.= 0.62) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็น
อยู่ในระดบัมากทุกรายการ ดงัน้ี การปฏิบติังานทุกกิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนดและตาม
ปฏิทินการปฏิบติังาน (X = 4.49, S.D.= 0.50) รองลงมา ไดแ้ก่ มีการก าหนดปฏิทินการปฏิบติังานอยา่ง
ชัดเจนทุกกิจกรรมของโครงการ ( X = 4.48, S.D.= 0.50) มีการประเมินผลการด าเนินงานของทุก
กิจกรรมในโครงการอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง (X = 4.47, S.D.= 0.62) บุคลากรสามารถปฏิบติังานท่ี
ไดรั้บมอบหมายไดอ้ย่างเต็มก าลงัความสามารถ (X = 4.46, S.D.= 0.69) มีการประสานงานและไดรั้บ
ความร่วมมือจากบุคลากรและหน่วยงานภายนอกเป็นอย่างดี (X = 4.43, S.D.= 0.72) มีการจดัล าดบั
ความส าคญัของการด าเนินกิจกรรมในโครงการ (X = 4.41, S.D.= 0.49) มีการก าหนดระยะเวลาใน  
การด าเนินงานไวอ้ยา่งชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ (X = 4.40,   S.D.= 0.49) มีการรายงานสรุปผล
การด าเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการ ( X = 4.39, S.D.= 0.76) มีการน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพฒันาให้การด าเนินงานทุกกิจกรรมในโครงการพฒันาดีข้ึน ( X = 4.37, S.D.= 0.72)   
และมีการวเิคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบนัก่อนการด าเนินโครงการ (X = 4.35, S.D.= 0.73) ตามล าดบั 

2) ผลการประเมินดา้นกระบวนการของโครงการเก่ียวกบัความเหมาะสม
ของกระบวนการของโครงการ และผลการจดักิจกรรมตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั กิจกรรมท่ี 4 :  กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.72, S.D.= 0.46) โดยท่ีครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.72, 
S.D.= 0.46) รองลงมา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.59, S.D.= 0.36) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.71 – 4.72, 
S.D.= 0.36-0.46) ดงัน้ี       
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(1) การบริหารงาน พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.71, S.D.= 0.46) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหารและครู        
มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกรายการ ดงัน้ี ผูบ้ริหารให้ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน 
(X = 4.82, S.D.= 0.39) รองลงมา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารนิเทศ ก ากบั ติดตาม ให้การด าเนินงานบรรลุตาม
แผนและเป้าหมายท่ีก าหนด (X = 4.81, S.D.= 0.47) ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
วางแผนการด าเนินงาน (X = 4.68, S.D.= 0.47) ผูบ้ริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 
(X = 4.66, S.D.= 0.48) และผูบ้ริหารก าหนดบทบาทหน้าท่ีและมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ
อยา่งเหมาะสม (X = 4.60, S.D.= 0.49) ตามล าดบั 

(2) การด าเนินงาน พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดับมากท่ีสุด (X = 4.72, S.D.= 0.46) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกรายการ ดงัน้ี บุคลากรสามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งเต็ม
ก าลงัความสามารถ (X = 4.79, S.D.= 0.45) รองลงมา ไดแ้ก่ มีการประสานงานและไดรั้บความร่วมมือ
จากบุคลากรและหน่วยงานภายนอกเป็นอย่างดี (X = 4.78, S.D.= 0.45) มีการก าหนดระยะเวลาในการ
ด าเนินงานไวอ้ย่างชัดเจนทุกกิจกรรมของโครงการ (X = 4.77, S.D.= 0.46) มีการรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการ (X = 4.75, S.D.= 0.44) การปฏิบติังานทุกกิจกรรมเป็นไปตาม
ขั้นตอนท่ีก าหนดและตามปฏิทินการปฏิบติังาน (X = 4.73, S.D.= 0.45) มีการประเมินผลการด าเนินงาน
ของทุกกิจกรรมในโครงการอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง (X = 4.72, S.D.= 0.45) มีการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาในปัจจุบนัก่อนการด าเนินโครงการ (X = 4.71, S.D.= 0.45) มีการจดัล าดบัความส าคญัของการ
ด าเนินกิจกรรมในโครงการ (X = 4.67, S.D.= 0.47) มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาให้
การด าเนินงานทุกกิจกรรมในโครงการพฒันาดีข้ึน (X = 4.66, S.D.= 0.47) และมีการก าหนดปฏิทินการ
ปฏิบติังานอยา่งชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ (X = 4.63, S.D.= 0.48) ตามล าดบั 

3) ผลการประเมินดา้นกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั กิจกรรมท่ี 4 : กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โดยภาพรวมปีการศึกษา 2559 อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.43, 
S.D.= 0.62) และปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.72, S.D.= 0.46) ซ่ึงค่าเฉล่ีย             
ปีการศึกษา 2560 สูงกวา่ปีการศึกษา 2559 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการใน
กิจกรรมท่ี 4 : กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ ระหวา่งปีการศึกษา 
2559 และปีการศึกษา 2560 แตกต่างกนัทุกดา้น โดยมีค่าเฉล่ียปีการศึกษา 2560 สูงกวา่ปีการศึกษา 
2559 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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  1.4 ผลการประเมินด้านผลผลติ 
   1.4.1 ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ตามมาตรฐานโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2559 – 2560 
พบวา่ ผลการประเมินปีการศึกษา 2559 เท่ากบัร้อยละ 94.00 และผลการประเมินปีการศึกษา 2560 
เท่ากบัร้อยละ 97.50 ซ่ึงผลการประเมินปีการศึกษา 2560 สูงกวา่ปีการศึกษา 2559       

1.4.2 ผลการประเมินผลผลิตของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั หลงัการด าเนินโครงการ ดา้นความส าเร็จของการด าเนินโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั มีดงัน้ี 

1) ผลการประเมินดา้นผลผลิตของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย โดย
ภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.56, S.D. = 0.49) โดยท่ีนกัเรียนมีความคิดเห็น
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.58, S.D.= 0.49) รองลงมา ไดแ้ก่ ผูป้กครองนกัเรียนมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.56, S.D.= 0.49) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมาก ( X = 4.55, S.D.= 0.50) ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก (X = 4.53, 
S.D.= 0.50) และบุคลากรเครือข่ายมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 4.50, S.D.= 0.50) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายกิจกรรม มีผลการประเมิน ดงัน้ี  

(1) กิจกรรมหอ้งเรียนสีขาว พบวา่ ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( X = 4.53, S.D.= 0.46) เ ม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า ผู ้บริหารและครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก และมากท่ีสุด (X = 4.49 – 4.56, S.D.= 0.49 – 0.51) ดงัน้ี นกัเรียน (X = 4.56, 
S.D.= 0.49) รองลงมา ได้แก่ ผูป้กครองนักเรียน (X = 4.55, S.D.= 0.51) คณะกรรมการสถานศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน (X = 4.53, S.D.= 0.49) ผูบ้ริหารและครู (X = 4.53, S.D.= 0.50) และบุคลากรเครือข่าย 
( X = 4.49, S.D.= 0.50) ตามล าดับ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มาก และมากท่ีสุด (X = 4.44 – 4.66, S.D.= 0.47 – 0.50) ดงัน้ี หอ้งเรียนสีขาว จ านวน 66 ห้องเรียน มีการ
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ (X = 4.66, S.D.= 0.47) รองลงมา ได้แก่ นักเรียนแกนน าฝ่ายกิจกรรม
รวมกลุ่มเพื่อนๆ ให้รู้จกัใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการท ากิจกรรมท่ีสนใจช่ืนชอบ และมีความ
ถนดั เช่น ดนตรี กีฬา และนนัทนาการต่างๆ (X = 4.64, S.D.= 0.48)  นกัเรียนแกนน ามีจิตสาธารณะท่ีดี
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ต่อการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและอบายมุข (X = 4.60,  S.D.= 0.49) นกัเรียนแกนน า
ฝ่ายการเรียนสามารถช่วยเพื่อนๆ ให้มีความรู้ความเขา้ใจในกิจกรรมการเรียน รวมทั้งสามารถจดัท าสรุป
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเพื่อนๆ ทุกคน (X = 4.58, S.D.= 0.49) นักเรียนแกนน าฝ่ายการงานดูแล
ความสะอาดเรียบร้อยภายในห้อง รอบๆ ห้องเรียน และดูแลรักษาทรัพยส์มบติัของห้องเรียน (X = 4.57, 
S.D.= 0.50) นกัเรียนแกนน าทั้ง 4 ฝ่าย ครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว และคณะกรรมการด าเนินงานห้องเรียน
สีขาว จะร่วมมือกนัในการด าเนินงานเฝ้าระวงั ป้องกนั และแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 
(X = 4.54, S.D.= 0.50) นกัเรียนแกนน าฝ่ายการเรียนจดัท ามุมความรู้หรือป้ายนิเทศ ให้ความรู้แก่
เพื่อนๆ เร่ืองการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและอบายมุขได ้(X = 4.53, S.D.= 0.50) นกัเรียน
แกนน าฝ่ายสารวตัรนักเรียน เป็นสายลับให้ครูท่ีปรึกษาทราบถึงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของ
เพื่อนๆ ( X = 4.49, S.D.= 0.50) นกัเรียนแกนน าฝ่ายการงาน น าบนัทึกเหตุการณ์ประจ าวนัของ
นกัเรียนแกนน า 4 ฝ่าย รายงานเหตุการณ์ให้ครูท่ีปรึกษาทราบเป็นประจ าทุกวนั พร้อมทั้งจดัท าเป็น
รูปเล่มๆ ละ 1 เดือน (X = 4.47, S.D.= 0.50) และนกัเรียนแกนน าฝ่ายสารวตัรนกัเรียน รับผิดชอบ
คลา้ยๆ ต ารวจห้องเรียน เฝ้าระวงั และสอดส่องดูแลให้ความช่วยเหลือ และให้ค  าปรึกษาแก่เพื่อน
นกัเรียนกลุ่มเส่ียง (X = 4.44, S.D.= 0.50) ตามล าดบั 

(2) กิจกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน พบวา่ ผูบ้ริหารและครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่ายมีความ
คิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.55, S.D.= 0.49) เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า 
ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากร
เครือข่าย มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก และมากท่ีสุด (X = 4.50 – 4.57, S.D.= 0.49 – 0.50) ดงัน้ี 
นักเรียน ( X = 4.57, S.D.= 0.49) รองลงมา ได้แก่ ผูป้กครองนักเรียน ( X = 4.56, S.D.= 0.52) 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (X = 4.53, S.D.= 0.50) ผูบ้ริหารและครู (X = 4.52, S.D.= 0.50) 
และบุคลากรเครือข่าย ( X = 4.50, S.D.= 0.50) ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าผูบ้ริหาร
และครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย   
มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก และมากท่ีสุด (X = 4.43 – 4.67, S.D.= 0.47 – 0.50) ดงัน้ี ครูท่ีปรึกษา
ใช้ระเบียนสะสมของนกัเรียนสะทอ้นภาพลกัษณ์โดยรวมของนกัเรียนทั้งในเร่ืองจุดเด่น จุดอ่อน 
ความต้องการ ความสนใจ และสาเหตุของพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดปัญหา (X = 4.67, S.D.= 0.47) 
รองลงมา ไดแ้ก่ ครูท่ีปรึกษาจดัท า Line กลุ่มห้องเรียนกบัผูป้กครองในห้องเรียน ส าหรับครูติดต่อ
กบัผูป้กครอง หรือผูป้กครองติดต่อกนัเอง แลกเปล่ียนประสบการณ์กนัในการดูแลลูกหลาน (X = 4.63, 
S.D.= 0.48) ในกรณีท่ีนักเรียนมีปัญหา เช่น การติดบุหร่ี ครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว และคณะกรรมการ
ด าเนินงานพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จะส่งนักเรียนไปท าการบ าบดัรักษา หลงัจาก 
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หายเป็นปกติดีแลว้โรงเรียนจะรับนกัเรียนกลบัเขา้เรียนตามเดิม (X = 4.61, S.D.= 0.49) ครูท่ีปรึกษา
เอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งจริงจงั เต็มความรู้ ความสามารถ ดว้ยความรัก และความเอ้ืออาทร 
(X = 4.57, S.D.= 0.49) ครูท่ีปรึกษาเยี่ยมบา้นนกัเรียนในห้องเรียนของตนเองครบทุกคนคิดเป็นร้อยละ 
100.00 (X = 4.56, S.D.= 0.50) ครูท่ีปรึกษาใชข้อ้มูลการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลมาวิเคราะห์เพื่อ
การคดักรองนกัเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม (X = 4.55, S.D.= 0.50) ในกรณีท่ีครูท่ีปรึกษาได้
ตกัเตือน แต่พฤติกรรมนกัเรียนไม่ดีข้ึน ครูท่ีปรึกษาจะส่งต่อหน่วยงานภายในโรงเรียน เช่น ครูแนะแนว 
ฝ่ายปกครอง หรือฝ่ายวิชาการ หรือครูพยาบาลน านกัเรียนไปพบแพทยเ์พื่อการบ าบดัรักษาต่อไป 
(X = 4.54, S.D.= 0.50) ครูท่ีปรึกษาบนัทึกเหตุการณ์ประจ าวนัของนกัเรียนแกนน า 4 ฝ่าย เป็นเคร่ืองมือ
ท่ีจะช่วยให้ครูท่ีปรึกษาทราบเหตุการณ์และพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
(X = 4.49, S.D.= 0.50) โรงเรียนจดักิจกรรมประชุมผูป้กครองอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง และด าเนินการ
เลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครองทุกปีการศึกษา (X = 4.44, S.D.= 0.50) และครูท่ีปรึกษา
จดักิจกรรมโฮมรูม  (Homeroom) ในตอนเชา้ เพื่อจะไดรู้้จกันกัเรียนในความดูแลมากข้ึน เช่น ดา้นการเรียน 
ความประพฤติ และการมาโรงเรียน (X = 4.43, S.D.= 0.50) ตามล าดบั 

(3) กิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์พบว่า ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู ่      
ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.56, S.D.= 0.48) เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า ผูบ้ริหารและครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.51 – 4.58, S.D.= 0.49 – 0.52) ดงัน้ี นกัเรียน (X = 4.58, S.D.= 0.50) 
รองลงมา ไดแ้ก่ ผูป้กครองนกัเรียน (X = 4.55, S.D.= 0.52) ผูบ้ริหารและครู (X = 4.54, S.D.= 0.49) 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( X = 4.52, S.D.= 0.50) และบุคลากรเครือข่าย (X = 4.51, 
S.D.= 0.49) ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก และมาก
ท่ีสุด (X = 4.43 – 4.67, S.D.= 0.42 – 0.51) ดงัน้ี โรงเรียนจดักิจกรรม “วนังดสูบบุหร่ีโลก” วนัท่ี 31 
พฤษภาคม มีพิธีเผาและท าลายบุหร่ี ประชาสัมพนัธ์ค าขวญัวนังดสูบบุหร่ีโลก และเดินรณรงค์  
(X = 4.67, S.D.= 0.48) รองลงมา ไดแ้ก่ โรงเรียนจดักิจกรรม “ครูพระ” “ครูทหาร” และ “ครูต ารวจ” เพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์ห้แก่นกัเรียน (X = 4.64, S.D.= 0.48) 
โรงเรียนจดักิจกรรมกีฬาตา้นภยัยาเสพติดและอบายมุข เช่น การแข่งขนัฟุตซอล การแข่งขนัฟุตบอล
ชิโนลีค กีฬาสีประจ าปีการศึกษา ( X = 4.63, S.D.= 0.51) โรงเรียนจดั “กิจกรรมอ่ิมบุญ” โดยจดั
ตารางใหน้กัเรียนมาใส่บาตรทุกวนั วนัละ 1 หอ้งเรียน พร้อมกบัครูท่ีปรึกษา (X = 4.58, S.D.= 0.42) 
โรงเรียนจดักิจกรรมสักการะพระอนุสาวรียส์มเด็จพระมหาสมณเจา้กรมพระปรมานุชิตชิโนรสทุกวนั
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พระ กิจกรรมสวดพระคาถาชินบญัชรทุกวนัศุกร์ หลงัจากเสร็จพิธีเขา้แถว เคารพธงชาติ รวมทั้ง
กิจกรรมการนัง่สมาธิของนกัเรียนทุกห้องเรียน และกิจกรรมวนัส าคญัต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา 
( X = 4.58, S.D.= 0.49) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจดักิจกรรมให้นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
ดา้นการวาดภาพ ประกวดวาดภาพต่อตา้นยาเสพติดและอบายมุข ซ่ึงเป็นวนัต่อตา้นยาเสพติดโลก 
(X = 4.56, S.D.= 0.50) โรงเรียนจดักิจกรรมเดินรณรงค ์“วนัต่อตา้นยาเสพติดโลก” วนัท่ี 26 มิถุนายน 
โดยมีนกัเรียนคณะกรรมการนกัเรียน สารวตัรนกัเรียน นางในวรรณคดีของสุนทรภู่ และลูกเสือ–
เนตรนารี ร่วมเดินรณรงคต่์อตา้นยาเสพติด ( X = 4.52, S.D.= 0.50) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จดักิจกรรมสัปดาห์วนัพระสุนทรโวหาร (ภู่) ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข โดยบูรณาการกับ
ต่อตา้นยาเสพติดและอบายมุข ( X = 4.50, S.D.= 0.50) โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถพิเศษดา้นดนตรีไทย โดยจดัให้มี  “กิจกรรมศุกร์สังคีต” ทุกวนัศุกร์ของสัปดาห์ 
ระหว่างเวลา 07.00–07.30 น. ( X = 4.47, S.D.= 0.50) และโรงเรียนจดัให้นกัเรียนท่ีช่ืนชอบ สนใจ 
และมีความสามารถพิเศษดา้นการร้องเพลง ขบัร้องเพลงคาราโอเกะช่วงเวลาพกักลางวนั (X = 4.43, 
S.D.= 0.47) ตามล าดบั 

(4) กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
พบวา่ ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากร
เครือข่าย มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.57, S.D.= 0.51) เม่ือพิจารณาเป็น
รายกลุ่ม พบวา่ ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน 
และบุคลากรเครือข่าย มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.52 – 4.60, S.D.= 0.48 – 0.51) 
ดงัน้ี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (X = 4.60, S.D.= 0.49) รองลงมา ไดแ้ก่ นกัเรียน (X = 4.59, 
S.D.= 0.48) ผูป้กครองนกัเรียน ( X = 4.57, S.D.= 0.51) ผูบ้ริหารและครู ( X = 4.54, S.D.= 0.50) 
และบุคลากรเครือข่าย ( X = 4.52, S.D.= 0.50) ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าผูบ้ริหาร
และครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย   
มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก และมากท่ีสุด ( X = 4.44 – 4.70, S.D.= 0.47 – 0.50) ดงัน้ี โรงเรียน
ปรับปรุงหอสมุดกาญจนาภิเษก พัฒนาทางกายภาพ จัดซ้ือส่ือ และเทคโนโลยีสารสนเทศ               
ท่ีเหมาะสม และมีจ านวนเพียงพอท่ีเอ้ือให้เรียนรู้ได้ดว้ยตนเอง (X = 4.70, S.D.= 0.47) โรงเรียน
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยกีระจายเสียง และล าโพงทุกจุดภายในโรงเรียน โดยเฉพาะจุดอบั จุดเส่ียง 
และท่ีลับตา โดยมีศูนย์กลางอยู่ท่ีห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล ( X = 4.67, S.D.= 0.48) โรงเรียน
ปรับปรุงหอ้งอาหารครู ให้สะอาด สวยงาม ถูกสุขลกัษณะ มัน่คงแข็งแรง และปลอดภยั (X = 4.63, 
S.D.= 0.48) โรงเรียนปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต WiFi ให้สามารถใชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
และประหยดังบประมาณ (X = 4.60, S.D.= 0.49) โรงเรียนติดตั้งกลอ้งวงจรปิดบริเวณจุดอบั จุดเส่ียง 
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และท่ีลบัตา จ านวน 64 จุด (X = 4.58, S.D.= 0.49) โรงเรียนไดป้รับปรุงห้องสุขานกัเรียนชายและ
นกัเรียนหญิงหลงัอาคาร 1 ให้สะอาด สวยงาม ส่งเสริมสุขภาพอนามยั และประหยดัน ้ า (X = 4.54, 
S.D.= 0.50) โรงเรียนไดป้รับปรุงโรงอาหาร อาคาร 2 และอาคาร 3 ให้สวยงาม และถูกสุขลกัษณะ 
(X = 4.53, S.D.= 0.50) โรงเรียนไดป้รับปรุงสนามบาสเกตบอล ให้แข็งแรง และปลอดภยั (X = 4.50, 
S.D.= 0.50) โรงเรียนปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มี
บรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมทั้งจดัซ้ือส่ือและอุปกรณ์ให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง หรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกบัเพื่อน ๆ (X = 4.47, S.D.= 0.50) และโรงเรียนไดป้รับปรุงภูมิทศัน์ภายใน
บริเวณโรงเรียน เช่น ปลูกไมด้อก ไมป้ระดบั ปรับปรุงน ้ าพุ และจดัท่ีนัง่พกัผอ่น อ่านหนงัสือ และ
ท าการบา้นใหแ้ก่นกัเรียน (X = 4.44, S.D.= 0.50) ตามล าดบั 

2) ผลการประเมินดา้นผลผลิตของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย โดย
ภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.68, S.D. = 0.47) โดยท่ีทุกกลุ่มมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด ดงัน้ี บุคลากรเครือข่าย (X = 4.69, S.D.= 0.47) รองลงมา ไดแ้ก่ นกัเรียน (X = 4.68, 
S.D.= 0.47) ผูป้กครองนกัเรียน ( X = 4.67, S.D.= 0.48) ผูบ้ริหารและครู ( X = 4.65, S.D.= 0.48) 
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (X = 4.64, S.D.= 0.48) ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็นราย
กิจกรรม มีผลการประเมินดงัน้ี  

(1) กิจกรรมหอ้งเรียนสีขาว พบวา่ ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( X = 4.67, S.D.= 0.47) เ ม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า ผู ้บริหารและครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.60 – 4.73, S.D.= 0.44 – 0.49) ดงัน้ี บุคลากรเครือข่าย (X = 4.73, 
S.D.= 0.44) รองลงมา ไดแ้ก่ นกัเรียน (X = 4.68, S.D.= 0.47) ผูป้กครองนกัเรียน (X = 4.67, S.D.= 0.50) 
ผูบ้ริหารและครู ( X = 4.64, S.D.= 0.48) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (X = 4.60, 
S.D.= 0.49) ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
(X = 4.60 – 4.75, S.D.= 0.44 – 0.49) ดงัน้ี ห้องเรียนสีขาว จ านวน 66 ห้องเรียน มีการด าเนินงาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ (X = 4.75, S.D.= 0.44) รองลงมา ไดแ้ก่ นกัเรียนแกนน าฝ่ายกิจกรรมรวมกลุ่ม
เพื่อนๆ ให้รู้จกัใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการท ากิจกรรมท่ีสนใจช่ืนชอบ และมีความถนัด 
เช่น ดนตรี กีฬา และนนัทนาการต่างๆ (X = 4.73, S.D.= 0.45) นกัเรียนแกนน ามีจิตสาธารณะท่ีดีต่อ
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การด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและอบายมุข (X = 4.70, S.D.= 0.46) นกัเรียนแกนน า
ฝ่ายการงานดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในห้อง รอบๆ ห้องเรียน และดูแลรักษาทรัพยส์มบติั  
ของห้องเรียน ( X = 4.68, S.D.= 0.47) นักเรียนแกนน าทั้ง 4 ฝ่าย ครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว และ
คณะกรรมการด าเนินงานห้องเรียนสีขาว จะร่วมมือกนัในการด าเนินงานเฝ้าระวงั ป้องกนั และ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดและอบายมุข (X = 4.67, S.D.= 0.47) นกัเรียนแกนน าฝ่ายการเรียนสามารถ
ช่วยเพื่อนๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมการเรียน รวมทั้งสามารถจดัท าสรุปผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของเพื่อนๆ ทุกคน ( X = 4.66, S.D.= 0.47) นักเรียนแกนน าฝ่ายการเรียนจัดท า          
มุมความรู้หรือป้ายนิเทศ ให้ความรู้แก่เพื่อนๆ เร่ืองการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดและ
อบายมุขได ้(X = 4.65, S.D.= 0.48) นกัเรียนแกนน าฝ่ายสารวตัรนกัเรียน เป็นสายลบัให้ครูท่ีปรึกษา
ทราบถึงพฤติกรรมไม่พึงประสงคข์องเพื่อนๆ (X = 4.63, S.D.= 0.48) นกัเรียนแกนน าฝ่ายการงาน 
น าบนัทึกเหตุการณ์ประจ าวนัของนกัเรียนแกนน า 4 ฝ่าย รายงานเหตุการณ์ให้ครูท่ีปรึกษาทราบเป็น
ประจ าทุกวนั พร้อมทั้งจดัท าเป็นรูปเล่มๆ ละ 1 เดือน (X = 4.61, S.D.= 0.49) และนกัเรียนแกนน า
ฝ่ายสารวตัรนักเรียน รับผิดชอบคล้ายๆ ต ารวจห้องเรียน เฝ้าระวงั และสอดส่องดูแลให้ความ
ช่วยเหลือ และใหค้  าปรึกษาแก่เพื่อนนกัเรียนกลุ่มเส่ียง (X = 4.60, S.D.= 0.49) ตามล าดบั 

(2) กิจกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า ผูบ้ริหาร
และครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากร
เครือข่าย มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.68, S.D.= 0.47) เม่ือพิจารณาเป็น
รายกลุ่ม พบวา่ ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน 
และบุคลากรเครือข่าย มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.65 – 4.70, S.D.= 0.45 – 0.51) 
ดงัน้ี ผูป้กครองนกัเรียน ( X = 4.70, S.D.= 0.49) รองลงมา ไดแ้ก่ นกัเรียน (X = 4.67, S.D.= 0.47) 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (X = 4.65, S.D.= 0.45) ผูบ้ริหารและครู (X = 4.65, S.D.= 0.48) 
และบุคลากรเครือข่าย ( X = 4.65, S.D.= 0.51) ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าผูบ้ริหาร
และครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย   
มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.62 – 4.76, S.D.= 0.44 – 0.49) ดงัน้ี ครูท่ีปรึกษาใช้
ระเบียนสะสมของนกัเรียนสะทอ้นภาพลกัษณ์โดยรวมของนกัเรียนทั้งในเร่ืองจุดเด่น จุดอ่อน ความ
ตอ้งการ ความสนใจ และสาเหตุของพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดปัญหา (X = 4.76, S.D.= 0.44) รองลงมา 
ไดแ้ก่ ครูท่ีปรึกษาจดัท า Line กลุ่มห้องเรียนกบัผูป้กครองในห้องเรียน ส าหรับครูติดต่อกบัผูป้กครอง 
หรือผูป้กครองติดต่อกนัเอง แลกเปล่ียนประสบการณ์กนัในการดูแลลูกหลาน (X = 4.72, S.D.= 0.45)     
ในกรณีท่ีนกัเรียนมีปัญหา เช่น การติดบุหร่ี ครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว และคณะกรรมการด าเนินงานพฒันา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน จะส่งนกัเรียนไปท าการบ าบดัรักษา หลงัจากหายเป็นปกติดีแลว้
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โรงเรียนจะรับนกัเรียนกลบัเขา้เรียนตามเดิม (X = 4.71, S.D.= 0.45) ครูท่ีปรึกษาเยี่ยมบา้นนกัเรียน
ในห้องเรียนของตนเองครบทุกคนคิดเป็นร้อยละ 100.00 (X = 4.69, S.D.= 0.46) ครูท่ีปรึกษาเอาใจใส่
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งจริงจงั เตม็ความรู้ ความสามารถ ดว้ยความรัก และความเอ้ืออาทร (X = 4.68, 
S.D.= 0.47) ในกรณีท่ีครูท่ีปรึกษาได้ตกัเตือน แต่พฤติกรรมนักเรียนไม่ดีข้ึน ครูท่ีปรึกษาจะส่งต่อ
หน่วยงานภายในโรงเรียน เช่น ครูแนะแนว ฝ่ายปกครอง หรือฝ่ายวิชาการ หรือครูพยาบาลน า
นกัเรียนไปพบแพทยเ์พื่อการบ าบดัรักษาต่อไป (X = 4.66, S.D.= 0.47) ครูท่ีปรึกษาใชข้อ้มูลการรู้จกั
นกัเรียนเป็นรายบุคคลมาวิเคราะห์เพื่อการคดักรองนกัเรียนไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม ( X = 4.65, 
S.D.= 0.48) ครูท่ีปรึกษาบนัทึกเหตุการณ์ประจ าวนัของนกัเรียนแกนน า 4 ฝ่าย เป็นเคร่ืองมือท่ีจะ
ช่วยให้ครูท่ีปรึกษาทราบเหตุการณ์และพฤติกรรมของนกัเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม (X = 4.64, 
S.D.= 0.48) โรงเรียนจดักิจกรรมประชุมผูป้กครองอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง และด าเนินการ
เลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครองทุกปีการศึกษา (X = 4.63, S.D.= 0.49) และครูท่ีปรึกษาจดั
กิจกรรมโฮมรูม  (Homeroom) ในตอนเชา้ เพื่อจะไดรู้้จกันกัเรียนในความดูแลมากข้ึน เช่น ดา้นการเรียน 
ความประพฤติ และการมาโรงเรียน (X = 4.62, S.D.= 0.49) ตามล าดบั 

(3) กิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์พบว่า ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความคิดเห็นโดยภาพรวม    
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.68, S.D.= 0.47) เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า ผูบ้ริหารและครู
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.65 – 4.70, S.D.= 0.46 – 0.48) ดงัน้ี บุคลากรเครือข่าย (X = 4.70, 
S.D.= 0.48) รองลงมา ไดแ้ก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (X = 4.69, S.D.= 0.46) นกัเรียน 
(X = 4.69, S.D.= 0.47) ผูป้กครองนกัเรียน (X = 4.68, S.D.= 0.48) และผูบ้ริหารและครู (X = 4.65, 
S.D.= 0.48) ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  
( X = 4.62 – 4.73, S.D.= 0.44 – 0.49) ดังน้ี โรงเรียนจัดกิจกรรม “วนังดสูบบุหร่ีโลก” วนัท่ี 31 
พฤษภาคม มีพิธีเผา และท าลายบุหร่ี ประชาสัมพนัธ์ค าขวญัวนังดสูบบุหร่ีโลก และเดินรณรงค์ (X = 4.75, 
S.D.= 0.44) รองลงมา ไดแ้ก่ โรงเรียนจดักิจกรรมกีฬาตา้นภยัยาเสพติดและอบายมุข เช่น การแข่งขนั  
ฟุตซอล การแข่งขนัฟุตบอลชิโนลีค กีฬาสีประจ าปีการศึกษา (X = 4.73, S.D.= 0.45) โรงเรียนจดั
กิจกรรม “ครูพระ” “ครูทหาร” และ “ครูต ารวจ” เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอนั
พึงประสงคใ์ห้แก่นกัเรียน (X = 4.71, S.D.= 0.45) โรงเรียนจดักิจกรรมสักการะพระอนุสาวรียส์มเด็จ
พระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทุกวนัพระ กิจกรรมสวดพระคาถาชินบญัชรทุกวนัศุกร์ 
หลงัจากเสร็จพิธีเขา้แถว เคารพธงชาติ รวมทั้งกิจกรรมการนัง่สมาธิของนกัเรียนทุกห้องเรียน และ
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กิจกรรมวนัส าคญัต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา (X = 4.70, S.D.= 0.46) โรงเรียนจดั “กิจกรรมอ่ิมบุญ” 
โดยจดัตารางให้นักเรียนมาใส่บาตรทุกวนั วนัละ 1 ห้องเรียน พร้อมกับครูท่ีปรึกษา ( X = 4.69,    
S.D.= 0.46) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจดักิจกรรมให้นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดา้นการวาดภาพ 
ประกวดวาดภาพต่อตา้นยาเสพติดและอบายมุข ซ่ึงเป็นวนัต่อตา้นยาเสพติดโลก (X = 4.66, S.D.= 0.47) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจดักิจกรรมสัปดาห์วนัพระสุนทรโวหาร (ภู่) ต่อต้านยาเสพติดและ
อบายมุข โดยบูรณาการกบัต่อตา้นยาเสพติดและอบายมุข (X = 4.65, S.D.= 0.48) โรงเรียนจดักิจกรรม
เดินรณรงค์ “วนัต่อตา้นยาเสพติดโลก” วนัท่ี 26 มิถุนายน โดยมีนกัเรียน คณะกรรมการนกัเรียน 
สารวตัรนกัเรียน นางในวรรณคดีของสุนทรภู่ และลูกเสือ–เนตรนารี ร่วมเดินรณรงคต่์อตา้นยาเสพติด 
(X = 4.64, S.D.= 0.48) โรงเรียนเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดแ้สดงความสามารถพิเศษดา้นดนตรีไทย 
โดยจดัให้มี “กิจกรรมศุกร์สังคีต” ทุกวนัศุกร์ของสัปดาห์ ระหวา่งเวลา 07.00–07.30 น. (X = 4.63,  
S.D.= 0.49) และโรงเรียนจดัให้นกัเรียนท่ีช่ืนชอบ สนใจ และมีความสามารถพิเศษดา้นการร้องเพลง 
ขบัร้องเพลงคาราโอเกะช่วงเวลาพกักลางวนั (X = 4.62, S.D.= 0.49) ตามล าดบั 

(4) กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
พบว่า ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน 
และบุคลากรเครือข่าย มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.69, S.D.= 0.47) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน 
ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.61 – 4.69, 
S.D.= 0.43 – 0.49) ดงัน้ี นกัเรียน (X = 4.69, S.D.= 0.47) รองลงมา ไดแ้ก่ บุคลากรเครือข่าย (X = 4.68, 
S.D.= 0.43) ผูป้กครองนกัเรียน ( X = 4.68, S.D.= 0.47) ผูบ้ริหารและครู ( X = 4.67, S.D.= 0.47) 
และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (X = 4.61, S.D.= 0.49) ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และ
บุคลากรเครือข่าย มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.62 – 4.75, S.D.= 0.44 – 0.49) ดงัน้ี 
โรงเรียนปรับปรุงระบบเทคโนโลยกีระจายเสียง และล าโพงทุกจุดภายในโรงเรียน โดยเฉพาะจุดอบั 
จุดเส่ียง และท่ีลบัตา โดยมีศูนยก์ลางอยูท่ี่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล (X = 4.75, S.D.= 0.44) โรงเรียน
ปรับปรุงหอสมุดกาญจนาภิเษก พฒันาทางกายภาพ จดัซ้ือส่ือ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม 
และมีจ านวนเพียงพอท่ีเอ้ือให้เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ( X = 4.74, S.D.= 0.45) โรงเรียนไดป้รับปรุงห้อง
สุขานกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงหลงัอาคาร 1 ให้สะอาด สวยงาม ส่งเสริมสุขภาพอนามยั และประหยดัน ้ า 
(X = 4.72, S.D.= 0.46) โรงเรียนไดป้รับปรุงโรงอาหาร อาคาร 2 และอาคาร 3 ให้สวยงาม และถูกสุขลกัษณะ 
(X = 4.71, S.D.= 0.46) โรงเรียนปรับปรุงห้องอาหารครู ให้สะอาด สวยงาม ถูกสุขลกัษณะ มัน่คง
แข็งแรง และปลอดภยั (X = 4.70, S.D.= 0.46) โรงเรียนได้ปรับปรุงภูมิทศัน์ภายในบริเวณโรงเรียน เช่น 
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ปลูกไมด้อก ไมป้ระดบั ปรับปรุงน ้ าพุ และจดัท่ีนั่งพกัผ่อน อ่านหนังสือ และท าการบา้นให้แก่
นักเรียน ( X = 4.68, S.D.= 0.47) โรงเรียนได้ปรับปรุงสนามบาสเกตบอล ให้แข็งแรง และปลอดภยั 
( X = 4.67, S.D.= 0.47) โรงเรียนปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต WiFi ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประหยดังบประมาณ (X = 4.66, S.D.= 0.47) โรงเรียนติดตั้งกลอ้งวงจรปิดบริเวณ
จุดอบั จุดเส่ียง และท่ีลบัตา จ านวน 64 จุด (X = 4.64, S.D.= 0.48) และโรงเรียนปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระให้มีบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมทั้งจดัซ้ือส่ือ  
และอุปกรณ์ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกบัเพื่อนๆ (X = 4.62, S.D.= 0.49) 
ตามล าดบั 

3) ผลการประเมินดา้นผลผลิต โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด 
และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั โดยภาพรวมปีการศึกษา 2559 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.56, 
S.D.= 0.49) และปีการศึกษา 2560 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.68, S.D.= 0.47) ซ่ึงค่าเฉล่ียปีการศึกษา 
2560 สูงกวา่ปีการศึกษา 2559 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายกิจกรรม 
พบว่า ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และ
บุคลากรเครือข่าย มีความคิดเห็นดา้นผลผลิตของโครงการ ระหว่างปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 
2560 แตกต่างกันทุกกิจกรรม โดยมีค่าเฉล่ียปีการศึกษา 2560 สูงกว่าปีการศึกษา 2559 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
                         1.4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู ้มีส่วนเก่ียวข้องท่ีมีต่อโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2559 – 2560 
มีดงัน้ี 

1) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวข้องท่ีมีต่อโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2559 ตามความ
คิดเห็นของผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนกัเรียน 
และบุคลากรเครือข่าย โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (X = 4.41,  S.D. = 0.70)โดยท่ี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.55, S.D.= 0.50) 
รองลงมา ไดแ้ก่ ผูป้กครองนกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.52, S.D.= 0.60) บุคลากร
เครือข่ายมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก (X = 4.41, S.D.= 0.67) ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก (X = 4.35, S.D.= 0.69) และนกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.33, S.D.= 0.75) 
ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายกิจกรรม มีผลการประเมินดงัน้ี  

(1) กิจกรรมหอ้งเรียนสีขาว พบวา่ ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่น
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ระดบัมาก (X = 4.40, S.D.= 0.67) เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบวา่ ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมากและมากท่ีสุด (X = 4.31 – 4.54, S.D.= 0.51 – 0.72) ดงัน้ี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ( X = 4.54, S.D.= 0.51) รองลงมา ได้แก่ ผูป้กครองนักเรียน ( X = 4.50, S.D.= 0.59)
บุคลากรเครือข่าย ( X = 4.41, S.D.= 0.67) ผูบ้ริหารและครู (X = 4.36, S.D.= 0.70) และนกัเรียน 
(X = 4.31, S.D.= 0.72) ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมากทุกรายการ (X = 4.31 – 4.48, S.D.= 0.62 – 0.72) ดงัน้ี นกัเรียนไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจ 
และตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด และอบายมุขต่างๆ จากครู จากป้ายนิเทศในห้องเรียนสีขาว 
ค าแนะน าของนักเรียนแกนน า และกิจกรรมต่างๆ ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
อบายมุข (X = 4.48, S.D.= 0.65) รองลงมา ไดแ้ก่ นกัเรียนแกนน าฝ่ายสารวตัรนกัเรียน เฝ้าระวงัและ
สอดส่องดูแลพื้นท่ีมุมอบั ห้องน ้ า และแหล่งมัว่สุม รวมทั้งจุดเส่ียง (X = 4.44, S.D.= 0.65) นกัเรียน
แกนน า กลา้แสดงออกอยา่งถูกตอ้งและมีจิตอาสาในการตกัเตือน แนะน า และชกัชวนเพื่อน  ๆให้ห่างไกล
ยาเสพติดและอบายมุข (X = 4.43, S.D.= 0.72) นกัเรียนแกนน า ก ากบั ดูแล และแนะน าให้เพื่อนๆ รู้เท่า
ทนั และกลา้ปฏิเสธส่ิงท่ีเป็นพิษภยัอนัตราย พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ และอบายมุขต่างๆ (X = 4.42, 
S.D.= 0.65) นกัเรียนแกนน าฝ่ายสารวตัรนกัเรียน เป็นนกัสืบแจง้ข่าวให้ครูท่ีปรึกษาทราบเก่ียวกบั
พฤติกรรมของเพื่อนๆ ( X = 4.41, S.D.= 0.65) ผูบ้ริหารสถานศึกษาได้ประพฤติและปฏิบติัตนเป็น
แบบอยา่งท่ีดี หลีกเล่ียงยาเสพติด ส่ิงมอมเมา บุหร่ี สุรา และอบายมุข ( X = 4.40, S.D.= 0.72) ครูทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดแทรก เร่ืองการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด
และอบายมุขท่ีหลากหลาย ( X = 4.39, S.D.= 0.65) นกัเรียนแกนน าฝ่ายกิจกรรมรวมกลุ่มเพื่อนๆ ให้
รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการท ากิจกรรมท่ีสนใจ ช่ืนชอบและมีความถนัด ( X = 4.38,    
S.D.= 0.64) การด าเนินงานของนกัเรียนแกนน าฝ่ายการเรียน ช่วยให้เพื่อนๆ เขา้ใจบทเรียน และ
สามารถท าการบ้านได้ ( X = 4.33, S.D.= 0.71) และโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั มีการด าเนินงาน
หอ้งเรียนสีขาว จ านวน 66 ห้องเรียน อยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นกัเรียนห่างไกลยาเสพติดและ
อบายมุข (X = 4.31, S.D.= 0.62) ตามล าดบั 

(2) กิจกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน พบวา่ ผูบ้ริหารและครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความพึงพอใจ
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X = 4.43, S.D.= 0.64) เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า ผูบ้ริหารและครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดบัมาก และมากท่ีสุด (X = 4.33 – 4.58, S.D.= 0.50 – 0.70) ดงัน้ี คณะกรรมการสถานศึกษา   
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ขั้นพื้นฐาน (X = 4.58, S.D.= 0.50) รองลงมา ไดแ้ก่ ผูป้กครองนกัเรียน (X = 4.53, S.D.= 0.55) บุคลากร
เครือข่าย (X = 4.41, S.D.= 0.67) ผูบ้ริหารและครู (X = 4.34, S.D.= 0.69) และนักเรียน ( X = 4.33, 
S.D.= 0.70) ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก      
ทุกรายการ (X = 4.29 – 4.50, S.D.= 0.62 – 0.65) ดงัน้ี กิจกรรมโฮมรูมโดยครูท่ีปรึกษาพบนกัเรียน
เพื่อให้ค  าปรึกษาแนะน าและแกไ้ขคุณลกัษณะอนัไม่พึงประสงค์ของนกัเรียน (X = 4.50, S.D.= 0.65) 
กิจกรรม Line กลุ่มของหอ้งเรียนระหวา่งครูท่ีปรึกษากบัผูป้กครอง และผูป้กครองกบัผูป้กครอง (X = 4.49, 
S.D.= 0.65) กิจกรรมแนะแนวและการเยี่ยมบา้นนกัเรียนเพื่อรับทราบปัญหาและความร่วมมือกบัทาง
บา้น แก้ไขคุณลกัษณะไม่พึงประสงค์ของนักเรียน (X = 4.48, S.D.= 0.65) ครูท่ีปรึกษาวิเคราะห์
นักเรียนเป็นรายบุคคล คัดกรองนักเรียนอย่างเป็นระบบ และน่าเช่ือถือ ( X = 4.47, S.D.= 0.65) 
กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาให้แก่นกัเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ์(X = 4.46, S.D.= 0.65) กิจกรรมท่ี
ครูท่ีปรึกษา และคณะกรรมการด าเนินโครงการสุ่มตรวจคน้ส่ือลามกอนาจารในกระเป๋านกัเรียน การเล่นการ
พนนั ตรวจคน้การสูบบุหร่ีในห้องสุขา และอาจไปมัว่สุมตามแหล่งการเล่นเกมและอบายมุขต่างๆ ของ
ชุมชน (X = 4.43, S.D.= 0.65) กิจกรรมการสุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของนกัเรียนกลุ่มเส่ียง 
( X = 4.40, S.D.= 0.64) นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงได้รับการดูแลช่วยเหลือและเยียวยาให้มี
พฤติกรรมเส่ียงลดลงจนเป็นปกติ ( X = 4.38, S.D.= 0.64) กิจกรรมครูเวรประจ าวนัตรวจคน้การพกพา
อาวุธของนกัเรียนกลุ่มเส่ียง ( X = 4.35, S.D.= 0.63) และกิจกรรมการด าเนินงานดา้นสังคมบ าบดั และ
คลินิกใหค้  าปรึกษาของครูแนะแนว (X = 4.29, S.D.= 0.62) ตามล าดบั 

(3) กิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์พบวา่ ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก (X = 4.42, S.D.= 0.84) เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก และมากท่ีสุด ( X = 4.33 – 4.55, S.D.= 0.49 – 0.90) ดงัน้ี คณะกรรมการสถานศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน ( X = 4.55, S.D.= 0.49) รองลงมา ได้แก่ ผูป้กครองนักเรียน ( X = 4.53, S.D.= 0.71) 
บุคลากรเครือข่าย ( X = 4.42, S.D.= 0.67) นกัเรียน ( X = 4.34, S.D.= 0.90) และผูบ้ริหารและครู 
(X = 4.33, S.D.= 0.69) ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมากทุกรายการ (X = 4.27 – 4.50, S.D.= 0.61 – 0.69) ดงัน้ี “กิจกรรมอ่ิมบุญ” นกัเรียนท าบุญ
ตกับาตรในตอนเช้าทุกวนั วนัละ 1 ห้องเรียน พร้อมครูท่ีปรึกษา (X = 4.50, S.D.= 0.65) รองลงมา 
ไดแ้ก่ กิจกรรมการขบัร้องเพลงคาราโอเกะ เวลาพกักลางวนั ณ เวทีโรงอาหาร อาคาร 2 (X = 4.49, 
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S.D.= 0.65) กิจกรรม “ครูพระ” “ครูทหาร” และ “ครูต ารวจ” (X = 4.47, S.D.= 0.65) กิจกรรม “วนัสุนทร
โวหาร (ภู่) ต่อตา้นยาเสพติด” ( X = 4.46, S.D.= 0.65) การบรรเลงดนตรีไทยของ “กิจกรรมศุกร์
สังคีต” ทุกวนัศุกร์ (X = 4.43, S.D.= 0.69) กิจกรรมการแข่งขนักีฬาตา้นยาเสพติด และอบายมุข เช่น 
การแข่งขนัฟุตซอล การแข่งขนัฟุตบอลชิโนลีค และกีฬาสีประจ าปีการศึกษา ( X = 4.42,  S.D.= 0.65) 
กิจกรรมรณรงค ์“วนังดสูบบุหร่ีโลก” และ “กิจกรรมวนัต่อตา้นยาเสพติดโลก” (X = 4.39, S.D.= 0.68) 
กิจกรรมสวดพระคาถาชินบญัชร ทุกวนัศุกร์หลงัจากเสร็จพิธีเขา้แถวเคารพธงชาติ (X = 4.38, S.D.= 0.64) 
กิจกรรมการสักการะพระอนุสาวรียส์มเด็จพระมหาสมณเจา้กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เพื่อแสดงความ
กตญัํูต่อพระองค์ท่านผูก่้อตั้งโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั (X = 4.37, S.D.= 0.64) และกิจกรรมประกวด
วาดภาพต่อตา้นยาเสพติดและอบายมุขในวนัต่อตา้นยาเสพติดโลก (X = 4.27,    S.D.= 0.61) ตามล าดบั 

(4) กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
พบว่า ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และ
บุคลากรเครือข่าย มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.41, S.D.= 0.64) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน 
ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก และมากท่ีสุด (X = 4.32 – 4.52, 
S.D.= 0.50 – 0.70) ดงัน้ี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (X = 4.52, S.D.= 0.50) รองลงมา 
ได้แก่ ผูป้กครองนักเรียน ( X = 4.51, S.D.= 0.55) บุคลากรเครือข่าย ( X = 4.40, S.D.= 0.67) 
ผูบ้ริหารและครู ( X = 4.37, S.D.= 0.70) และนักเรียน ( X = 4.32, S.D.= 0.70) ตามล าดบั เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน 
ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทุกรายการ (X = 4.31 – 4.49, 
S.D.= 0.62 – 0.65) ดงัน้ี การปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต WiFi ให้สามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และประหยดังบประมาณ ( X = 4.49, S.D.= 0.65) การปรับปรุงหอสมุดกาญจนาภิเษก และแหล่ง
เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ (X = 4.48, S.D.= 0.65) การติดตั้งกลอ้งวงจรปิดบริเวณ
จุดอบั จุดเส่ียง และท่ีลบัตาเพิ่ม (X = 4.47, S.D.= 0.65) การปรับปรุงห้องสุขาชาย และห้องสุขาหญิง 
ให้สะอาด สวยงาม และประหยดัน ้ า (X = 4.44, S.D.= 0.65) การปรับปรุงสนามบาสเกตบอล และ
การบ ารุงรักษาสนามฟุตบอล (X = 4.42, S.D.= 0.65) โรงเรียนจดับริการตรวจสุขภาพให้แก่นกัเรียน
ทุกคน ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง และท าประกนัอุบติัเหตุให้แก่นกัเรียนทุกคนเช่นเดียวกนั (X = 4.41, 
S.D.= 0.65) โรงเรียนพฒันาให้มีโต๊ะและเก้าอ้ี ให้นักเรียนได้นั่งพกัผ่อน อ่านหนังสือ และท า
การบา้น ขณะท่ีคอยผูป้กครองมารับกลบับา้น ( X = 4.40, S.D.= 0.64) กิจกรรมการพฒันาบริเวณ
และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้น่าอยู่ น่าเรียน และเอ้ือต่อการเรียนรู้ (X = 4.35, S.D.= 0.63) 
กิจกรรมการปรับปรุงโรงอาหารใหส้ะอาดสวยงาม และถูกสุขลกัษณะ (X = 4.34, S.D.= 0.63) และโรงเรียน
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ปรับปรุงเทคโนโลยีระบบกระจายเสียงในการก ากบัติดตามนกัเรียนในห้องสุขา และบริเวณจุดอบั
ของโรงเรียน (X = 4.31, S.D.= 0.62) ตามล าดบั 

2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวข้องท่ีมีต่อโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2560 ตาม
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน 
และบุคลากรเครือข่าย โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.70, S.D. = 0.45) โดยท่ี
ทุกกลุ่มมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ดังน้ี ผูป้กครองนักเรียน ( X = 4.71, S.D.= 0.45) 
รองลงมา ได้แก่ นักเรียน ( X = 4.70, S.D.= 0.46) บุคลากรเครือข่าย ( X = 4.69, S.D.= 0.46) 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( X = 4.69, S.D.= 0.47) และผูบ้ริหารและครู (X = 4.68, 
S.D.= 0.46) ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายกิจกรรม มีผลการประเมินดงัน้ี  

(1) กิจกรรมหอ้งเรียนสีขาว พบวา่ ผูบ้ริหาร และครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดับมากท่ีสุด ( X = 4.69, S.D.= 0.46) เ ม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า ผู ้บริหารและครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความ 
พึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.63 – 4.71, S.D.= 0.45 – 0.47) ดงัน้ี ผูป้กครองนกัเรียน (X = 4.71, 
S.D.= 0.45) รองลงมา ไดแ้ก่ นกัเรียน (X = 4.69, S.D.= 0.46) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(X = 4.68, S.D.= 0.47) ผูบ้ริหารและครู (X = 4.66, S.D.= 0.47) และบุคลากรเครือข่าย (X = 4.63, 
S.D.= 0.46) ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด
ทุกรายการ ( X = 4.63 – 4.75, S.D.= 0.45 – 0.48) ดงัน้ี ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จดักระบวนการ
เรียนรู้ท่ีสอดแทรก เร่ืองการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและอบายมุขท่ีหลากหลาย (X = 4.75, 
S.D.= 0.45) รองลงมา ไดแ้ก่ นกัเรียนไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจ และตระหนกัถึงโทษภยัของยาเสพติด 
และอบายมุขต่างๆ จากครู จากป้ายนิเทศในห้องเรียนสีขาว ค าแนะน าของนักเรียนแกนน า และ
กิจกรรมต่างๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข ( X = 4.74, S.D.= 0.45)  
นกัเรียนแกนน า ก ากบั ดูแล และแนะน าใหเ้พื่อนๆ รู้เท่าทนั และกลา้ปฏิเสธส่ิงท่ีเป็นพิษภยัอนัตราย 
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์และอบายมุขต่างๆ ( X = 4.72, S.D.= 0.45) โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั มี
การด าเนินงานหอ้งเรียนสีขาว จ านวน 66 หอ้งเรียน อยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นกัเรียนห่างไกล
ยาเสพติดและอบายมุข (X = 4.71, S.D.= 0.45) ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดป้ระพฤติและปฏิบติัตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี หลีกเล่ียงยาเสพติด ส่ิงมอมเมา บุหร่ี สุรา และอบายมุข ( X = 4.70, S.D.= 0.46) 
นกัเรียนแกนน าฝ่ายสารวตัรนกัเรียน เป็นนกัสืบแจง้ข่าวใหค้รูท่ีปรึกษาทราบเก่ียวกบัพฤติกรรมของ
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เพื่อนๆ ( X = 4.69, S.D.= 0.46) นกัเรียนแกนน า กลา้แสดงออกอยา่งถูกตอ้งและมีจิตอาสาในการ
ตกัเตือน แนะน าและชกัชวนเพื่อนๆ ใหห่้างไกลยาเสพติดและอบายมุข (X = 4.68, S.D.= 0.46) การ
ด าเนินงานของนกัเรียนแกนน าฝ่ายการเรียน ช่วยให้เพื่อนๆ เขา้ใจบทเรียน และสามารถท าการบา้น
ได ้(X = 4.67, S.D.= 0.47) นกัเรียนแกนน าฝ่ายสารวตัรนกัเรียน เฝ้าระวงัและสอดส่องดูแลพื้นท่ีมุมอบั 
ห้องน ้ า และแหล่งมัว่สุม รวมทั้งจุดเส่ียง (X = 4.65, S.D.= 0.48) และนกัเรียนแกนน าฝ่ายกิจกรรม
รวมกลุ่มเพื่อนๆ ใหรู้้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ในการท ากิจกรรมท่ีสนใจ ช่ืนชอบและมีความ
ถนดั (X = 4.63, S.D.= 0.48) ตามล าดบั 

(2) กิจกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน พบวา่ ผูบ้ริหารและครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย       
มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.70, S.D.= 0.46) เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม 
พบว่า ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และ
บุคลากรเครือข่าย มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.65 – 4.71, S.D.= 0.44 – 0.48) ดงัน้ี 
นักเรียน ( X = 4.71, S.D.= 0.48) รองลงมา ได้แก่ ผูป้กครองนักเรียน ( X = 4.70, S.D.= 0.44) 
ผูบ้ริหารและครู (X = 4.70, S.D.= 0.46) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (X = 4.69, S.D.= 0.46) 
และบุคลากรเครือข่าย ( X = 4.65, S.D.= 0.45) ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  ผูบ้ริหาร
และครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย    
มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกรายการ (X = 4.65 – 4.80, S.D.= 0.43 – 0.48) ดงัน้ี กิจกรรม
แนะแนว และการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อรับทราบปัญหาและความร่วมมือกับทางบ้านแก้ไข
คุณลกัษณะไม่พึงประสงคข์องนกัเรียน (X = 4.80, S.D.= 0.43) กิจกรรมโฮมรูมโดยครูท่ีปรึกษาพบ
นกัเรียนเพื่อให้ค  าปรึกษาแนะน า และแกไ้ขคุณลกัษณะอนัไม่พึงประสงคข์องนกัเรียน (X = 4.77, 
S.D.= 0.44) กิจกรรมท่ีครูท่ีปรึกษา และคณะกรรมการด าเนินโครงการสุ่มตรวจคน้ส่ือลามกอนาจารใน
กระเป๋านกัเรียน การเล่นการพนนั ตรวจคน้การสูบบุหร่ีในห้องสุขา และอาจไปมัว่สุมตามแหล่งการเล่นเกม
และอบายมุขต่างๆ ของชุมชน (X = 4.74, S.D.= 0.45) กิจกรรม Line กลุ่มของห้องเรียนระหวา่งครู 
ท่ีปรึกษากบัผูป้กครอง และผูป้กครองกบัผูป้กครอง (X = 4.72, S.D.= 0.46) ครูท่ีปรึกษาวิเคราะห์นกัเรียน
เป็นรายบุคคล คดักรองนกัเรียนอยา่งเป็นระบบ และน่าเช่ือถือ (X = 4.70, S.D.= 0.46) กิจกรรมการ
สุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของนกัเรียนกลุ่มเส่ียง (X = 4.69, S.D.= 0.46) นกัเรียนท่ีมีพฤติกรรม
เส่ียงไดรั้บการดูแลช่วยเหลือและเยียวยาให้มีพฤติกรรมเส่ียงลดลงจนเป็นปกติ (X = 4.68, S.D.= 0.47) 
กิจกรรมครูเวรประจ าวนัตรวจคน้การพกพาอาวุธของนกัเรียนกลุ่มเส่ียง (X = 4.67, S.D.= 0.47) กิจกรรมการ
มอบทุนการศึกษาใหแ้ก่นกัเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ์(X = 4.66, S.D.= 0.47) และกิจกรรมการด าเนินงาน
ดา้นสังคมบ าบดั และคลินิกใหค้  าปรึกษาของครูแนะแนว (X = 4.65, S.D.= 0.48) ตามล าดบั 
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(3) กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ พบวา่ ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.71, S.D.= 0.46) เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า ผูบ้ริหารและครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความ  
พึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.69 – 4.75, S.D.= 0.45 – 0.46) ดงัน้ี บุคลากรเครือข่าย (X = 4.75, 
S.D.= 0.46) รองลงมา ไดแ้ก่ ผูป้กครองนกัเรียน (X = 4.71, S.D.= 0.45) ผูบ้ริหารและครู (X = 4.70, 
S.D.= 0.45) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (X = 4.70, S.D.= 0.46) และนกัเรียน (X = 4.69, 
S.D.= 0.46) ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด
ทุกรายการ (X = 4.64 – 4.76, S.D.= 0.43 – 0.48) ดงัน้ี “กิจกรรมอ่ิมบุญ” นกัเรียนท าบุญตกับาตร  
ในตอนเช้าทุกวนั วนัละ 1 ห้องเรียน พร้อมครูท่ีปรึกษา ( X = 4.76, S.D.= 0.43) รองลงมา ได้แก่ 
กิจกรรม “ครูพระ” “ครูทหาร” และ “ครูต ารวจ” (X = 4.75, S.D.= 0.44) กิจกรรมการขบัร้องเพลงคาราโอเกะ 
เวลาพกักลางวนั ณ เวทีโรงอาหาร อาคาร 2 (X = 4.74, S.D.= 0.44) กิจกรรม “วนัพระสุนทรโวหาร 
(ภู่) ต่อตา้นยาเสพติด” ( X = 4.73, S.D.= 0.45) กิจกรรมการแข่งขนักีฬาตา้นยาเสพติดและอบายมุข เช่น 
การแข่งขนัฟุตซอล การแข่งขนัฟุตบอลชิโนลีค และกีฬาสีประจ าปีการศึกษา ( X = 4.72, S.D.= 0.45) 
กิจกรรมการสักการะพระอนุสาวรียส์มเด็จพระมหาสมณเจา้กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เพื่อแสดง
ความกตญัํูต่อพระองคท์่านผูก่้อตั้งโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ( X = 4.70, S.D.= 0.46) การบรรเลง
ดนตรีไทยของ “กิจกรรมศุกร์สังคีต” ทุกวนัศุกร์ (X = 4.69, S.D.= 0.47) กิจกรรมรณรงค ์“วนังดสูบ
บุหร่ีโลก” และ “กิจกรรมวนัต่อตา้นยาเสพติดโลก” (X = 4.68, S.D.= 0.47) กิจกรรมสวดพระคาถา
ชินบญัชร ทุกวนัศุกร์หลงัจากเสร็จพิธีเขา้แถวเคารพธงชาติ ( X = 4.65, S.D.= 0.48) และกิจกรรม
ประกวดวาดภาพต่อตา้นยาเสพติด และอบายมุขในวนัต่อต้านยาเสพติดโลก ( X = 4.64, S.D.= 0.48) 
ตามล าดบั 

(4) กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
พบว่า ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน 
และบุคลากรเครือข่าย มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.70, S.D.= 0.46) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน 
ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.67 – 4.73, 
S.D.= 0.46 – 0.47) ดงัน้ี บุคลากรเครือข่าย (X = 4.73, S.D.= 0.47) รองลงมา ไดแ้ก่ นกัเรียน (X = 4.71, 
S.D.= 0.48) ผูป้กครองนกัเรียน ( X = 4.70, S.D.= 0.46) ผูบ้ริหารและครู ( X = 4.69, S.D.= 0.46) 
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (X = 4.67, S.D.= 0.47) ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
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พบว่า  ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และ
บุคลากรเครือข่าย มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกรายการ (X = 4.64 – 4.78, S.D.= 0.43 – 0.48) 
ดงัน้ี การปรับปรุงหอสมุดกาญจนาภิเษก และแหล่งเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ (X = 4.78, S.D.= 0.43) รองลงมา ไดแ้ก่ การปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต WiFi ให้สามารถใช้
งานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประหยดังบประมาณ (X = 4.77, S.D.= 0.43) การปรับปรุงห้องสุขา
ชาย และห้องสุขาหญิง ให้สะอาด สวยงาม และประหยดัน ้ า ( X = 4.73, S.D.= 0.45) การติดตั้งกลอ้ง
วงจรปิดบริเวณจุดอบั จุดเส่ียง และท่ีลบัตาเพิ่ม ( X = 4.72, S.D.= 0.46) โรงเรียนพฒันาให้มีโต๊ะ
และเกา้อ้ี ให้นกัเรียนไดน้ัง่พกัผ่อน อ่านหนงัสือ และท าการบา้น ขณะท่ีคอยผูป้กครองมารับกลบั
บา้น ( X = 4.71, S.D.= 0.45) โรงเรียนจดับริการตรวจสุขภาพให้แก่นกัเรียนทุกคน ปีการศึกษาละ    
1 คร้ัง และท าประกนัอุบติัเหตุให้แก่นกัเรียนทุกคนเช่นเดียวกนั (X = 4.69, S.D.= 0.46) กิจกรรมการ
พฒันาบริเวณและสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนให้น่าอยู ่น่าเรียน และเอ้ือต่อการเรียนรู้ (X = 4.68, 
S.D.= 0.47) การปรับปรุงสนามบาสเกตบอล และการบ ารุงรักษาสนามฟุตบอล (X = 4.67, S.D.= 0.47) 
กิจกรรมการปรับปรุงโรงอาหารให้สะอาดสวยงาม และถูกสุขลักษณะ ( X = 4.66, S.D.= 0.47) และ
โรงเรียนปรับปรุงเทคโนโลยีระบบกระจายเสียงในการก ากับติดตามนักเรียนในห้องสุขา และ
บริเวณจุดอบัของโรงเรียน (X = 4.64, S.D.= 0.48) ตามล าดบั 

3) ผลการประเมินดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอด
ยาเสพติด และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั โดยภาพรวมปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดบัมาก 
(X = 4.41, S.D.= 0.70) และปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.70, S.D.= 0.45) ซ่ึงค่าเฉล่ีย     
ปีการศึกษา 2560 สูงกวา่ปีการศึกษา 2559 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็น
รายกิจกรรม พบว่า ผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครอง
นกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย มีความพึงพอใจต่อโครงการ ระหวา่งปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 
2560 แตกต่างกันทุกกิจกรรม โดยมีค่าเฉล่ียปีการศึกษา 2560 สูงกว่าปีการศึกษา 2559 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  2.4.4 ผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และ
อบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 - 2560 
    1) ผลท่ีปรากฏต่อนกัเรียน 
    นกัเรียนได้รับโล่รางวลั เกียรติบตัร จากการเขา้ร่วมประกวดและแข่งขนั
กิจกรรมต่าง ๆ ในระดบัชาติ ระดบัภาค ระดบัจงัหวดั/ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ปีการศึกษา 2559 
– 2560  ดงัน้ี 
                      1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไดแ้ก่ (1) ระดบัชาติ จ านวน 1 รางวลั     
(2) ระดบัภาค จ านวน 5 รางวลั และ (3) ระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา/จงัหวดั จ านวน 6 รางวลั 
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                       2. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ไดแ้ก่ (1) ระดบัภาค จ านวน 
1 รางวลั และ (2) ระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา/จงัหวดั จ านวน 1 รางวลั 
    3. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้แก่ ระดับชาติ 
จ านวน 1 รางวลั  
                                      4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ไดแ้ก่ (1) ระดบัชาติ จ านวน 1 รางวลั (2) ระดบัภาค 
จ านวน 5 รางวลั และ (3) ระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา/จงัหวดั จ านวน 5 รางวลั 
     5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไดแ้ก่ (1) ระดบัชาติ จ านวน 1 รางวลั 
(2) ระดบัภาค จ านวน 3 รางวลั และ (3) ระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา/จงัหวดั จ านวน 1 รางวลั 
              2) ผลท่ีปรากฏต่อครู ครูไดรั้บรางวลั ปีการศึกษา 2559 – 2560 ดงัน้ี (1) รางวลัครู
ดีศรีชิโนรส จ านวน 35 คน (2) รางวลัคุรุสดุดี จ  านวน 1 คน (3) รางวลัครูผูส้อนดีจากคุรุสภา 
จ านวน 2 คน (4) รางวลัครูดีไม่มีอบายมุข จากคุรุสภา และสสส. จ านวน 2 คน (5) รางวลั SESAO 1  
AWARDWS ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 จ านวน 6 คน และ(6) รางวลัเหรียญ
ทองระดบัชาติ OBEC AWARDS  ดา้นบริหารจดัการยอดเยีย่ม จ านวน 1 คน 
              3) ผลท่ีปรากฏต่อผูบ้ริหาร  

(1) ระดบัชาติ 
1.1 ประกาศนียบัตร” ส าเร็จการฝึกอบรมเสริมหลักสูตร นักบริหาร

ระดบัสูง (ส.นบส.) รุ่นท่ี 10 ตามหลกัสูตรการฝึกอบรมของวิทยาลยันักบริหาร ของส านักงาน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (6 – 19 ตุลาคม 2560)  

1.2 วุฒิบตัร ผ่านการพฒันาตามหลักสูตร พฒันานักบริหารระดับสูง 
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 7 ของกระทรวงศึกษาธิการ (5 มีนาคม -22 กรกฎาคม 2560) 

1.3 โล่เชิดชูเกียรติ รางวลั เสมา ป.ป.ส. ประเภท ผลงานดีเด่น ระดบัเงิน 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
(28 ธนัวาคม 2560) 

1.4 เกียรติบตัร “ครูดีไม่มีอบายมุข” เน่ืองในวนัครู ประจ าปีพุทธศกัราช 
2559 ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (16 มกราคม 2559) 

1.5 ประกาศเกียรติคุณ ผูบ้ริหารดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานต้านส่ิงเสพติด 
(TRC.VB Harm Prevention)  ปีการศึกษา 2557 และ 2558 ของสภากาชาดไทย (22 กุมภาพนัธ์ 2559 
และ 8 สิงหาคม 2559) 
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(2) ระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
2.1 เกียรติบตัร” รางวลั สพม. 1 SESAO1 AWARDS ประจ าปี 2560 

ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 (16 มกราคม 2561) 
2.2 รางวลัเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS “ระดบัดีมาก” ปีการศึกษา 2558 

ประเภทบุคคล สาขาป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 (29 ธนัวาคม 2559) 

 4) ผลท่ีปรากฏต่อสถานศึกษา ผูป้กครอง และชุมชน 
(1) ระดบัชาติ 

1.1 โล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า “โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ให้การ
สนบัสนุนโครงการครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษา และชุมชน” ของมูลนิธิครอบครัวพอเพียง (5 เมษายน 2560) 

1.2 โล่ขอบคุณ ในการเข้าร่วมกิจกรรมวนัรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
ประจ าปี 2560 กิจกรรม “ท าดีเพื่อพ่อสานต่อแกปั้ญหายาเสพติด” ณ หอประชุมกองทพัเรือ ของ
ศูนยอ์  านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด กองทพัเรือ (26 มิถุนายน 2560) 

1.3 โล่เชิดชูเกียรติ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ไดรั้บรางวลัเสมา ป.ป.ส. 
ประเภทผลงาน ดีเด่นระดบัเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 
2559 จากกระทรวงศึกษาธิการ (28 ธนัวาคม 2560)  

1.4 โล่ประกาศเกียรติคุณ” โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ให้การสนบัสนุน
โครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพนัธ์ รุ่นท่ี 374 ระหวา่งวนัท่ี 29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ของ
กองบญัชาการต ารวจนครบาล (30 พฤษภาคม 2561) 

1.5 โล่ท่ีระลึกและขอบคุณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยัเขา้ร่วมกิจกรรมวนั
รณรงค์ต่อตา้นยาเสพติด ประจ าปี 2561 ของศูนยอ์  านวยการป้องกนั และปราบปรามยาเสพติด 
กองทพัเรือ (26 มิถุนายน 2561) 

 (2) ระดบัภาค 
2.1 รางวลั “ระดบัเหรียญเงิน” ผลงาน “หน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวตักรรม”

ประจ าปี 2561 ช่ือผลงาน ชุมชนชิโนรส แห่งการอ่าน (Professional Reading Community @ 
Chinorot) ของคุรุสภา (15 มิถุนายน 2561) 

(3) ระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
3.1 โล่ประกาศเกียรติคุณ แสดงว่า “โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย” เป็น

สถานศึกษาท่ีมีการพฒันาดีเด่นในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ประจ า    
ปีการศึกษา 2558 ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1  
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3.2 เกียรติบตัร” เพื่อแสดงวา่ “โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั มีคะแนนเฉล่ีย
รวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มข้ึนสูงกวา่ร้อยละ 3 ของปีการศึกษา 2557” ในระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 3 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2558 ของ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 (11 เมษายน 2559) 

3.3 เกียรติบตัรสถานศึกษาตน้แบบท่ีมีกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลกั
ของคนไทย 12 ประการ อยา่งเป็นรูปธรรม ระดบัดี ประจ าปี 2560 ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 1 (31 กรกฎาคม 2560) 

3.4 รางวลัผลงานดีเด่น ระดบัเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข  ปีการศึกษา 2559 ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 (9 ตุลาคม 2560) 

3.5 เกียรติบตัร เพื่อแสดงวา่ “โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั  มีคะแนนเฉล่ีย
รวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มข้ึนสูงกวา่ร้อยละ 3 ของปีการศึกษา 2558” ในระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 6 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2559 ของ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 (26 พฤษภาคม 2560) 

 
อภปิรายผล 
 การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรส
วทิยาลยั สามารถน าผลการประเมินน ามาอภิปรายผล ดงัน้ี 
 1. ผลการประเมินด้านบริบท 

1.1 ผลการประเมินดา้นบริบทเก่ียวกบัความสอดคล้องของวตัถุประสงค์ของโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2559 ตาม
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ดงัน้ี วตัถุประสงค์ของโครงการสอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รองลงมาไดแ้ก่ 
วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 วตัถุประสงค์ของโครงการสามารถ
ด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จได้ วตัถุประสงค์ของโครงการ มีความชัดเจน วตัถุประสงค์ของ
โครงการสอดคลอ้งกบันโยบายโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบั
สภาพนักเรียน วตัถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล วตัถุประสงค์ของ
โครงการสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้กครองและชุมชน วตัถุประสงคข์องโครงการมีความ
เป็นเหตุเป็นผล และวตัถุประสงคข์องโครงการสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง ตามล าดบั 
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1.2 ผลการประเมินดา้นบริบทเก่ียวกบัความสอดคล้องของวตัถุประสงค์ของโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2560 ตาม
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ดงัน้ี วตัถุประสงคข์องโครงการมีความชดัเจน รองลงมาไดแ้ก่ วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้ง
กบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 วตัถุประสงค์ของโครงการสามารถน าไปปฏิบติัได้จริง วตัถุประสงค์ของ
โครงการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล วตัถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบันโยบายของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั 
วตัถุประสงคข์องโครงการมีความเป็นเหตุเป็นผล วตัถุประสงคข์องโครงการสามารถด าเนินการให้
บรรลุผลส าเร็จได ้วตัถุประสงค์ของโครงการสอดคลอ้งกบัสภาพนกัเรียน และวตัถุประสงค์ของ
โครงการสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้กครองและชุมชน ตามล าดบั 

1.3 ผลการประเมินดา้นบริบทของโครงการเก่ียวกบัความสอดคลอ้งของวตัถุประสงค์
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั  ตามความ
คิดเห็นของผูบ้ริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมปีการศึกษา 2559 และ
ปีการศึกษา 2560 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงค่าเฉล่ียปีการศึกษา 2560 สูงกวา่ปีการศึกษา 2559 อยา่งมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผูบ้ริหารและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นต่อวตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล 
วตัถุประสงค์ของโครงการมีความชดัเจน และวตัถุประสงค์ของโครงการสามารถน าไปปฏิบติัได้
จริงระหวา่งปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 แตกต่างกนั โดยมีค่าเฉล่ียปีการศึกษา 2560 สูง
กวา่ปีการศึกษา 2559 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการประเมินดา้นบริบทดงักล่าวขา้งตน้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของพิชิต ฤทธ์ิจรูญ 
(2557 : 13-16) ท่ีว่า “การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดลอ้มเป็นการประเมินเก่ียวกบันโยบาย 
เป้าหมาย สภาพเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาและความตอ้งการของบุคคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
วา่มีความสอดคลอ้งเอ้ือต่อการจดัโครงการหรือไม่ ตลอดจนทรัพยากรและขอ้จ ากดัต่างๆ ในการ
ด าเนินโครงการให้มีความสอดคลอ้งกบันโยบายของหน่วยงานระดบัสูงกวา่ และบริบทหรือสภาพ
ขององคก์รท่ีจะจดัท าโครงการ” และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของดาเนียล แอล สตฟัเฟิลบีม และ แอน
โทนี เจ ซิงคฟิ์ลด์ (Daniel L. Stufflebeam and Antony J. Shinkfield, 2007 : 236) ท่ีกล่าวไวว้า่ “การ
ประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context Evaluation : C) เป็นการประเมินก่อนจะด าเนิน
โครงการใดๆ ท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อก าหนดหลกัการ การช้ีประเด็นปัญหา ตลอดจนการพิจารณาความ
เหมาะสมของเป้าหมายของโครงการ” และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของวลิยัพรณ์ เสรีวฒัน์ (2555 : 33-
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35) ท่ีกล่าวถึงการประเมินด้านบริบทว่า “มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของ
วตัถุประสงคข์องโครงการ...เม่ือมีการด าเนินงานในช่วงระยะเวลาหน่ึงแลว้ วตัถุประสงค์นั้นยงัมี
ความเหมาะสมอยู่หรือไม่ มีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมอะไรบ้าง” และ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของรัตนะ บวัสนธ์ (2556 : 17) ท่ีกล่าวไวว้า่ “การประเมินดา้นบริบท เป็นการ
ประเมินก่อนการด าเนินโครงการเพื่อพิจารณาความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคข์องโครงการ
กบันโยบายทางการศึกษา ความตอ้งการจ าเป็นในการด าเนินโครงการ สภาพปัจจุบนัของปัญหา 
และการบรรจุความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของโครงการเพื่อเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจวางแผน
ด าเนินโครงการใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด” และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสมคิด พรมจุย้ (2552 : 29) ท่ี
กล่าวว่า “การประเมินโครงการเป็นกระบวนการท่ีก่อให้เกิดสารสนเทศเพื่อช่วยให้ผูบ้ริหาร
ตดัสินใจ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นการตรวจสอบความกา้วหนา้ของโครงการหรือแผนงาน
ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธ์ิของโครงการ” 

ทั้งน้ี ผูร้ายงานไดด้ าเนินการประเมินบริบทของโครงการก่อนการด าเนินโครงการ ปีการศึกษา 
2559  และปีการศึกษา 2560 เพื่อน าข้อมูลของการประเมินด้านบริบทของโครงการมาศึกษา
ความกา้วหนา้ ปัญหาอุปสรรคเพื่อการปรับปรุงพฒันา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของพิชิต ฤทธ์ิจรูญ 
(2557 : 13) ท่ีกล่าวว่า “การประเมินความกา้วหน้าของโครงการเป็นการประเมินขณะท่ีโครงการ
ก าลังด า เนินการอยู่โดยมุ่งตรวจสอบ ควบคุม ก ากับดูแลการด า เนินงานตลอดจนศึกษา
ความกา้วหน้า ปัญหา อุปสรรค และขอ้บกพร่องต่าง ๆ ในระหว่างการด าเนินโครงการเพื่อน าผล
การประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแกไ้ขการด าเนินงานให้เป็นไปอยา่งราบร่ืน บรรลุวตัถุประสงค์
และเป้าหมายของโครงการ” และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของไมเคิล สคริฟเวน (Micheal Scriven, 
1988 อา้งอิงในสมหวงั พิธิยานุวฒัน์, 2553 : 199) ท่ีกล่าวว่า “การประเมินความกา้วหนา้เป็นการ
ประเมินระหว่างท่ีโครงการก าลงัด าเนินการอยู่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงโครงการให้ดีข้ึน” 
และแนวคิดของสมหวงั พิธิยานุวฒัน์ (2559 : 22) ท่ีกล่าววา่ “การบริหารโครงการต่าง ๆ จะบงัเกิด
ผลอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด จ าเป็นตอ้งอาศยัการประเมินโครงการท่ีเป็นระบบ ซ่ึงท าให้ผูบ้ริหาร
โครงการไดท้ราบจุดเด่นและจุดดอ้ยของโครงการ และน าขอ้มูลไปใช้ในการปรับปรุงและพฒันา
โครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน” นอกจากน้ี วตัถุประสงค์ของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
(2558 : 2-7) ท่ีก าหนดนโยบายให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาด าเนินการดงัน้ี “จดัการเรียนการสอนให้
ความรู้ เสริมสร้างจิตส านึก ทกัษะชีวิต ภูมิคุม้กนัต่อตา้นยาเสพติดและอบายมุข จดัระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนทุกคนใหท้ัว่ถึงโดยสร้างเครือข่ายแกนน าทุกระดบัในสถานศึกษา”  
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 2. ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า 
  2.1 ผลการประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ของโครงการเก่ียวกบับุคลากร งบประมาณ การ
บริหารจดัการ ระยะเวลา การสนับสนุนและความร่วมมือของบุคลากรและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบั
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ตามความคิดเห็น
ของผูบ้ริหารและครู ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยท่ีผูบ้ริหารมีความคิดเห็นอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ครูมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบวา่ ผูบ้ริหารและครู
มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากและมากท่ีสุด ดงัน้ี 

2.1.1 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพ 
รวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด จ านวน 3 รายการ ดงัน้ี ความเพียงพอของบุคลากรท่ีด าเนินงาน รองลงมา ไดแ้ก่ ความ
ร่วมมือของผูป้กครองและชุมชน และความเพียงพอดา้นงบประมาณและมีความเหมาะสมต่อการ
ด าเนินงาน ตามล าดบั ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก จ านวน 4 รายการ ดงัน้ี ความรู้ 
ความสามารถของบุคลากรท่ีด าเนินงาน รองลงมา ได้แก่ การสนับสนุนของ ฝ่ายบริหารของ
โรงเรียน ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินงาน และความรับผิดชอบของบุคลากรท่ี
ด าเนินงาน ตามล าดบั 

2.1.2 กิจกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า ผูบ้ริหารและครู     
มีความคิดเห็น โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารและครู
มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จ านวน 6 รายการ ดงัน้ี ความเพียงพอของบุคลากรท่ีด าเนินงาน 
รองลงมา ไดแ้ก่ ความรับผิดชอบของบุคลากรท่ีด าเนินงาน ความเพียงพอดา้นงบประมาณและมี
ความเหมาะสมต่อการด าเนินงาน ความร่วมมือของผูป้กครองและชุมชน ความรู้ความสามารถของ
บุคลากรท่ีด าเนินงาน และการสนบัสนุนของฝ่ายบริหารของโรงเรียน ตามล าดบั ผูบ้ริหารและครู   
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก จ านวน 1 รายการ คือ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน ตามล าดบั 

2.1.3 กิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
จ านวน 2 รายการ ดงัน้ี ความรับผิดชอบของบุคลากรท่ีด าเนินงาน รองลงมา ไดแ้ก่ ความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการด าเนินงาน ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก จ านวน 5 รายการ ได้แก่ 
ความเพียงพอดา้นงบประมาณและมีความเหมาะสมต่อการด าเนินงาน รองลงมา ไดแ้ก่ ความเพียงพอ
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ของบุคลากรท่ีด าเนินงาน ความรู้ความสามารถของบุคลากรท่ีด าเนินงาน การสนบัสนุนของฝ่ายบริหาร
ของโรงเรียน และความร่วมมือของผูป้กครองและชุมชน ตามล าดบั 

2.1.4 กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ พบวา่ 
ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด จ านวน 2 รายการ ดงัน้ี ความเพียงพอด้าน
งบประมาณและมีความเหมาะสมต่อการด าเนินงาน รองลงมา ไดแ้ก่ ความรับผิดชอบของบุคลากร
ท่ีด าเนินงาน ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก จ านวน 5 รายการ ไดแ้ก่ ความเพียงพอ
ของบุคลากรท่ีด าเนินงาน รองลงมา ไดแ้ก่ การสนบัสนุนของฝ่ายบริหารของโรงเรียน ความร่วมมือ
ของผูป้กครองและชุมชน ความรู้ความสามารถของบุคลากรท่ีด าเนินงาน และความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการด าเนินงาน ตามล าดบั 

2.2 ผลการประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ของโครงการเก่ียวกบับุคลากร งบประมาณการ
บริหารจดัการ ระยะเวลา การสนับสนุน และความร่วมมือของบุคลากรและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบั
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ตามความคิดเห็น
ของผูบ้ริหารและครู ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยท่ีผูบ้ริหารมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  และเม่ือพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่า 
ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากและมากท่ีสุด ดงัน้ี 

2.2.1 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพ 
รวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุดทุกรายการ ดงัน้ี การสนบัสนุนของฝ่ายบริหารของโรงเรียน รองลงมา ไดแ้ก่ ความ
เหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินงาน ความเพียงพอดา้นงบประมาณและมีความเหมาะสมต่อ
การด าเนินงาน ความร่วมมือของผูป้กครองและชุมชน ความเพียงพอของบุคลากรท่ีด าเนินงาน 
ความรับผิดชอบของบุคลากรท่ีด าเนินงาน และความรู้ความสามารถของบุคลากรท่ีด าเนินงาน 
ตามล าดบั 

2.2.2 กิจกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า ผูบ้ริหารและครู     
มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารและครู
มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกรายการ ดงัน้ี ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินงาน 
รองลงมา ได้แก่ ความเพียงพอด้านงบประมาณและมีความเหมาะสมต่อการด าเนินงาน ความรู้
ความสามารถของบุคลากรท่ีด าเนินงาน ความร่วมมือของผูป้กครองและชุมชน ความรับผิดชอบ
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ของบุคลากรท่ีด าเนินงาน การสนับสนุนของฝ่ายบริหารของโรงเรียน และความเพียงพอของ
บุคลากรท่ีด าเนินงาน ตามล าดบั 

2.2.3 กิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพ รวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุดทุกรายการ ดงัน้ี ความเพียงพอของบุคลากรท่ีด าเนินงาน รองลงมา ไดแ้ก่ ความรับผิดชอบของ
บุคลากรท่ีด าเนินงาน ความรู้ความสามารถของบุคลากรท่ีด าเนินงาน การสนบัสนุนของฝ่ายบริหาร
ของโรงเรียน ความร่วมมือของผูป้กครองและชุมชน ความเพียงพอด้านงบประมาณและมีความ
เหมาะสมต่อการด าเนินงาน และความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินงาน ตามล าดบั 

2.2.4 กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ พบวา่ 
ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 
ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกรายการ ดงัน้ี การสนบัสนุนของฝ่ายบริหาร
ของโรงเรียน รองลงมา ได้แก่ ความร่วมมือของผู ้ปกครองและชุมชน ความเพียงพอด้าน
งบประมาณและมีความเหมาะสมต่อการด าเนินงาน ความรับผิดชอบของบุคลากรท่ีด าเนินงาน 
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินงาน ความรู้ความสามารถของบุคลากรท่ีด าเนินงาน และ
ความเพียงพอของบุคลากรท่ีด าเนินงาน ตามล าดบั 

2.3 ผลการประเมินด้านปัจจยัน าเขา้ของโครงการเก่ียวกบับุคลากร งบประมาณการ
บริหารจดัการ ระยะเวลา การสนับสนุน และความร่วมมือของบุคลากรและผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกับ
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ตามความคิดเห็น
ของผูบ้ริหารและครู ปีการศึกษา 2559 อยูใ่นระดบัมาก และปีการศึกษา 2560 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึง
ค่าเฉล่ียปีการศึกษา 2560 สูงกวา่ปีการศึกษา 2559 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ผลการประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยัตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู ปีการศึกษา 2559 อยู่ใน
ระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ขวญันภา อุณหกานต ์(2553 : 83-85) ไดศึ้กษา เร่ือง 
“การประเมินโครงการคุณธรรมน าความรู้สู่ความดีของโรงเรียนตน้แบบคุณธรรมน าความรู้สู่ความ
ดีดา้นปัจจยัน าเขา้ พบวา่ บุคลากรท่ีรับผิดชอบโครงการมีความรู้ ความเขา้ใจและมีจ านวนเพียงพอ 
กิจกรรมมีความเหมาะสม มีการประสานงานร่วมมือกบัชุมชนและหน่วยงานต่างๆ อยู่ในระดบั
มาก” และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กิรณา สังข์เสวก (2554 : 154-157) ท่ีศึกษา เร่ือง “การ
ประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล พบว่า การประเมินด้านปัจจยัน าเขา้ผูบ้ริหารและครู       
มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก” และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วิลยัพรณ์ เสรีวฒัน์ (2555 : 
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204-208) ท่ีไดศึ้กษา เร่ือง “การประเมินเชิงระบบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล พบวา่ ผลการ
ประเมินด้านปัจจัยน าเข้าตามความคิดเห็นของครูผูส้อนและผูบ้ริหารอยู่ในระดับมาก” และ
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ชนดัดา บุปผามาศ (2557 : 122-124) ไดท้  าการศึกษา เร่ือง “การ
ประเมินโครงการระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน โรงเรียนในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 พบวา่ ดา้นปัจจยัน าเขา้มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก” 

นอกจากน้ีผลการประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู ปีการศึกษา 2560 อยู่
ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สราวุธ เมือบสน (2554 : 126-127) ท่ีไดศึ้กษา 
เร่ือง “การประเมินโครงการการแข่งขนัความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมือง
กาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี พบว่า ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการด้านความ
เหมาะสมของงบประมาณมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด” และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ เกรียงไกร วิไลนุช (2556 : 72-80) ท่ีไดศึ้กษา เร่ือง “การประเมินโครงการสถานศึกษาเพื่อ
ต่อตา้นการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (ดี.เอ.อาร์.อี.) ของพื้นท่ีจงัหวดันครปฐม พบว่า วิธีการ
จดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร D.A.R.E. มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด” 

ดงันั้น ผลการประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้ของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั สอดคลอ้งกบัเกณฑ์การประเมินโครงการของ พิชิต ฤทธ์ิจรูญ 
(2557 : 13-16) ท่ีกล่าววา่ “การประเมินปัจจยัน าเขา้เป็นการประเมินความพร้อมทั้งในเชิงคุณภาพ
และความเพียงพอของทรัพยากรต่างๆ ก่อนเร่ิมโครงการวา่ มีทรัพยากรพร้อมท่ีจะด าเนินโครงการ
ไดห้รือไม่ สารสนเทศท่ีน ามาใช้ในการตดัสินใจเก่ียวกบัวิธีการของการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้
การด าเนินโครงการสามารถบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว”้ และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของดาเนียล 
แอล สตฟัเฟิลบีม และ แอนโทนี เจ ซิงคฟิ์ลด์ (Daniel L. Stufflebeam and Antony J. Shinkfield, 
2007 : 236,334) ท่ีกล่าววา่ “การประเมินปัจจยัน าเขา้ (Input Evaluation : I) เป็นการประเมินเพื่อ
พิจารณาถึงความเหมาะสม ความเพียงพอของทรัพยากรท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ ตลอดจน
เทคโนโลยแีละแผนของการด าเนินโครงการ”  
 3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ 

  ผลการประเมินด้านกระบวนการเก่ียวกับความเหมาะสมของกระบวนการของ
โครงการและผลการจดักิจกรรมตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข โรงเรียน
ชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559-2560 มีดงัน้ี 
    3.1 กิจกรรมท่ี 1: กิจกรรมหอ้งเรียนสีขาว ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู ดงัน้ี 
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3.1.1 ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากโดยท่ีผูบ้ริหารมีความคิด
เป็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุดและมาก ดงัน้ี 

1) การบริหารงาน พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู ่  
ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด 1 รายการ คือ ผูบ้ริหารให้ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็น
อยูใ่นระดบัมาก 4 รายการ ดงัน้ี ผูบ้ริหารนิเทศก ากบัติดตาม ให้การด าเนินงานบรรลุตามแผนและ
เป้าหมายท่ีก าหนด รองลงมา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ผูบ้ริหาร
ก าหนดบทบาทหน้าท่ี และมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบอย่างเหมาะสม และผูบ้ริหารและ 
บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน ตามล าดบั 

2) การด าเนินงาน พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู ่  
ในระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด 7 รายการ ดงัน้ี มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานไวอ้ยา่งชดัเจนทุกกิจกรรมของ
โครงการ รองลงมา ได้แก่ บุคลากรสามารถปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ มีการก าหนดปฏิทินการปฏิบติังานอย่างชัดเจนทุกกิจกรรมของโครงการ มีการ
รายงานสรุปผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการ มีการจดัล าดบัความส าคญัของการ
ด าเนินกิจกรรมในโครงการ การปฏิบติังานทุกกิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนดและตามปฏิทิน
การปฏิบติังาน และมีการประเมินผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการอยา่งเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง ตามล าดบั ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 3 รายการ ดงัน้ี มีการวิเคราะห์
สภาพปัญหาในปัจจุบนัก่อนการด าเนินโครงการ รองลงมา ได้แก่ มีการน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพฒันาให้การด าเนินงานทุกกิจกรรมในโครงการพฒันาดีข้ึน และมีการประสานงาน
และไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรและหน่วยงานภายนอกเป็นอยา่งดี ตามล าดบั 

3.1.2 ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยท่ีผูบ้ริหารมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดงัน้ี  

1) การบริหารงาน พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู ่ 
ในระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มากท่ีสุดทุกรายการ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารใหข้วญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน รองลงมา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร
และบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน ผูบ้ริหารนิเทศ ก ากบั ติดตาม ให้การ
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ด าเนินงานบรรลุตามแผนและเป้าหมายท่ีก าหนด ผูบ้ริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อ
กัน และผูบ้ริหารก าหนดบทบาทหน้าท่ีและมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบอย่างเหมาะสม 
ตามล าดบั 

2) การด าเนินงาน พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุดทุกรายการ ดงัน้ี มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานไวอ้ย่างชัดเจนทุกกิจกรรมของ
โครงการ รองลงมา ไดแ้ก่ มีการประสานงานและไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรและหน่วยงาน
ภายนอกเป็นอย่างดี มีการประเมินผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการอย่างเป็นระบบ
และต่อเน่ือง บุคลากรสามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งเต็มก าลงัความสามารถ มีการ
วเิคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบนัก่อนการด าเนินโครงการ มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานของ
ทุกกิจกรรมในโครงการ มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาให้การด า เนินงานทุก
กิจกรรมในโครงการพฒันาดีข้ึน มีการก าหนดปฏิทินการปฏิบติังานอย่างชดัเจนทุกกิจกรรมของ
โครงการ มีการจดัล าดบัความส าคญัของการด าเนินกิจกรรมในโครงการ และการปฏิบติังานทุก
กิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนดและตามปฏิทินการปฏิบติังาน ตามล าดบั 

3.1.3 ผลการประเมินดา้นกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด 
และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั โดยภาพรวมปีการศึกษา 2559 อยูใ่นระดบัมาก และปีการศึกษา 
2560 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงค่าเฉล่ียปีการศึกษา 2560 สูงกวา่ปีการศึกษา 2559 อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นต่อความ
เหมาะสมของกระบวนการของโครงการในกิจกรรม ท่ี 1: กิจกรรมห้องเรียนสีขาว ระหวา่งปีการศึกษา 
2559 และปีการศึกษา 2560 แตกต่างกนัทุกดา้น โดยมีค่าเฉล่ียปีการศึกษา 2560 สูงกวา่ปีการศึกษา 
2559 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการประเมินดา้นกระบวนการของกิจกรรมห้องเรียนสีขาว โครงการสถานศึกษา
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั สอดคลอ้งกบันโยบายการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558 : 2-7) ท่ี
กล่าวไวว้่า “ผูบ้ริหารสถานศึกษาด าเนินการการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดงัน้ี (1) น า
นโยบายการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ไปสู่การปฏิบัติให้มีแผนปฏิบัติการ และการมีส่วนร่วมของคณะผูบ้ริหาร ครูและกลุ่ม 
เป้าหมายนกัเรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา (2) ส่งเสริม สนบัสนุนการด าเนินงาน (3) อ านวยการ 
ก ากบัติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน (4) สรุปรายงานตน้สังกดัเพื ่อสรุปผลรายงาน     
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ศูนยอ์  านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ”      
และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพนิดา เกียรติพรพิเชฐ (2552 : 95-97) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ืองการมี
ส่วนร่วมของครูในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 
พบวา่ “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของครูในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ไดแ้ก่...การ
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ระยะเวลาท่ีท างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด...” และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพงศพ์สักร ตาปราบ (2552 : บทคดัยอ่) ท่ีไดท้  าการศึกษา เร่ืองการมีส่วนร่วม
ของเจา้หนา้ท่ีต ารวจในโครงการโรงเรียนสีขาวในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 พบว่า “การประเมินผลการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีต ารวจของโรงเรียน
มธัยมศึกษาตามโครงการเป็นผลดีต่อโรงเรียนหลายดา้น ทั้งในดา้นการมัว่สุม การเสพยาเสพติด 
ตลอดจนดา้นอาชญากรรมต่างๆ ลดลง” 

3.2 กิจกรรมท่ี 2: การพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารและครู ดงัน้ี 

3.2.1 ปีการศึกษา 2559 โดยภาพภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยท่ีผูบ้ริหารมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ดงัน้ี 

1) การบริหารงาน พบว่า ผู ้บริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู ่       
ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด     
2 รายการ ดงัน้ี ผูบ้ริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั รองลงมา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารให้ขวญั
และก าลงัใจในการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 3 รายการ ดงัน้ี ผูบ้ริหาร
นิเทศก ากบั ติดตาม ให้การด าเนินงานบรรลุตามแผนและเป้าหมายท่ีก าหนด รองลงมา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร
ก าหนดบทบาทหน้าท่ีและมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบอย่างเหมาะสม และผูบ้ริหารและบุคลากร
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน ตามล าดบั 

2) การด าเนินงาน พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด          
3 รายการ ดงัน้ี มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการ รองลงมา ไดแ้ก่ มีการ
ประเมินผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง และมีการก าหนด
ระยะเวลาในการด าเนินงานไวอ้ยา่งชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ ตามล าดบั ผูบ้ริหารและครูมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 7 รายการ ดงัน้ี มีการประสานงานและได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและ
หน่วยงานภายนอกเป็นอย่างดี รองลงมา ไดแ้ก่ มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบนัก่อนการด าเนิน
โครงการ บุคลากรสามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งเต็มก าลงัความสามารถ การปฏิบติังาน 
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ทุกกิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนดและตามปฏิทินการปฏิบัติงาน มีการก าหนดปฏิทินการ
ปฏิบติังานอยา่งชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ  มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาให้การ
ด าเนินงานทุกกิจกรรมในโครงการพฒันาดีข้ึน และมีการจดัล าดบัความส าคญัของการด าเนินกิจกรรม
ในโครงการ ตามล าดบั 

3.2.2 ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยท่ีครูมีความคิดเห็น
อยู่ระดบัมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดงัน้ี 

1) การบริหารงาน พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุดทุกรายการ ดงัน้ี ผูบ้ริหารส่งเสริมใหบุ้คลากรมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั รองลงมา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร
ให้ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารก าหนดบทบาทหน้าท่ีและมอบหมายให้บุคลากร
รับผิดชอบอย่างเหมาะสม ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน 
และผู ้บริหารนิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้การด าเนินงานบรรลุตาม แผนและเป้าหมายท่ีก าหนด 
ตามล าดบั  

2) การด าเนินงาน พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุดทุกรายการ ดงัน้ี มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาให้การด าเนินงานทุกกิจกรรม
ในโครงการพฒันาดีข้ึน รองลงมา ไดแ้ก่ บุคลากรสามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งเต็ม
ก าลงัความสามารถ มีการประสานงานและไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรและหน่วยงานภายนอก
เป็นอยา่งดี มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการ มีการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาในปัจจุบนัก่อนการด าเนินโครงการ มีการก าหนดปฏิทินการปฏิบติังานอย่างชัดเจนทุก
กิจกรรมของโครงการ มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานไวอ้ย่างชดัเจนทุกกิจกรรมของ
โครงการ มีการประเมินผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
มีการจดัล าดบัความส าคญัของการด าเนินกิจกรรมในโครงการ และการปฏิบติังานทุกกิจกรรม
เป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนดและตามปฏิทินการปฏิบติังาน ตามล าดบั 

3.2.3 ผลการประเมินดา้นกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั โดยภาพรวมปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดบัมาก และ     
ปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงค่าเฉล่ียปีการศึกษา 2560 สูงกวา่ปีการศึกษา 2559 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นต่อ
ความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการในกิจกรรมท่ี 2 : การพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือ
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นกัเรียน ระหวา่งปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 แตกต่างกนัทุกดา้น โดยมีค่าเฉล่ียปีการศึกษา 
2560 สูงกวา่ปีการศึกษา 2559 อยา่งมีนยัส าคญัทาง สถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการประเมินด้านกระบวนการของกิจกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ห้องเรียนสีขาว ของกระทรวงศึกษาธิการ (2558 : 23-24) ท่ีระบุไวว้่า 
“เพื่อการด าเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โรงเรียนจะต้อง
ด าเนินงานตามกลยุทธ์ห้องเรียนสีขาว คือ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยจดัให้มีนักเรียนแกนน า    
ให้ค  าปรึกษาดูแลช่วยเหลือนกัเรียนซ่ึงกนัและกนั หากไม่สามารถแกปั้ญหาไดใ้ห้รายงานครูท่ีปรึกษา
เพื่อพิจารณาการด าเนินการต่อไป” ดงันั้น กิจกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนจึงมีการ
ด าเนินการแบบบูรณาการกบักิจกรรมหอ้งเรียนสีขาว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของโรงเรียนชิโนรส
วิทยาลยั (2559 : 5) ดงัน้ี “พฒันาศกัยภาพผูเ้รียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน และการทดสอบระดบัชาติสูงข้ึน พฒันาผูเ้รียนดา้นคุณธรรม จริยธรรม น้อมน าหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีบุคลิกภาพสง่างามห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข และมีการบริหารจดัการ
ดว้ยระบบคุณภาพ” นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ไดแ้ก่ “เพื่อให้นกัเรียนสามารถพฒันาตนเองได้
ตามศกัยภาพ และสามารถด าเนินชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข” 

3.3 กิจกรรมท่ี 3: กิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ดงัน้ี 
3.3.1 ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยท่ีผูบ้ริหารมีความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ครูมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ดงัน้ี 

1) การบริหารงาน พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็น โดยภาพรวมอยู ่
ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด 3 รายการ ดงัน้ี ผูบ้ริหารก าหนดบทบาทหน้าท่ีและมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบอย่าง
เหมาะสม รองลงมา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน 
และผูบ้ริหารใหข้วญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน ตามล าดบั ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยูใ่น
ระดบัมาก 2 รายการ ดงัน้ี ผูบ้ริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั รองลงมา ได้แก่ 
ผูบ้ริหารนิเทศ ก ากบั ติดตาม ใหก้ารด าเนินงานบรรลุตามแผนและเป้าหมายท่ีก าหนด  

2) การด าเนินงาน พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด    
2 รายการ ดังน้ี บุคลากรสามารถปฏิบติังานท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มก าลังความสามารถ 
รองลงมา ได้แก่ มีการจดัล าดบัความส าคญัของการด าเนินกิจกรรมในโครงการ ผูบ้ริหารและครู     
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มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 8 รายการ ดังน้ี มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบนัก่อนการ
ด าเนินโครงการ รองลงมา ไดแ้ก่ มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการ 
มีการก าหนดปฏิทินการปฏิบติังานอย่างชัดเจนทุกกิจกรรมของโครงการ มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง มีการก าหนดระยะเวลาในการ
ด าเนินงานไวอ้ยา่งชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ การปฏิบติังานทุกกิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอนท่ี
ก าหนดและตามปฏิทินการปฏิบติังาน มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาให้การ
ด าเนินงานทุกกิจกรรมในโครงการพฒันาดีข้ึน และมีการประสานงานและไดรั้บความร่วมมือจาก
บุคลากรและหน่วยงานภายนอกเป็นอยา่งดี ตามล าดบั 

3.3.2 ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยท่ีครูมีความคิดเห็น
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดงัน้ี 

1) การบริหารงาน พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุดทุกรายการ ดงัน้ี ผูบ้ริหารส่งเสริมใหบุ้คลากรมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั รองลงมา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร
ให้ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
ด าเนินงาน ผูบ้ริหารนิเทศ ก ากบั ติดตาม ให้การด าเนินงานบรรลุตามแผนและเป้าหมายท่ีก าหนด 
และผูบ้ริหารก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและมอบหมายใหบุ้คลากรรับผดิชอบอยา่งเหมาะสม ตามล าดบั 

2) การด าเนินงาน พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุดทุกรายการ ดังน้ี มีการจดัล าดับความส าคญัของการด าเนินกิจกรรมในโครงการ รองลงมา 
ไดแ้ก่ มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการ มีการน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพฒันาให้การด าเนินงานทุกกิจกรรมในโครงการพฒันาดีข้ึน มีการก าหนดระยะเวลา
ในการด าเนินงานไวอ้ยา่งชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ มีการประเมินผลการด าเนินงานของทุก
กิจกรรมในโครงการอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง บุคลากรสามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย   
ไดอ้ย่างเต็มก าลงัความสามารถ การปฏิบติังานทุกกิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนดและตาม
ปฏิทินการปฏิบติังาน มีการก าหนดปฏิทินการปฏิบติังานอย่างชัดเจนทุกกิจกรรมของโครงการ      
มีการประสานงานและไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรและหน่วยงานภายนอกเป็นอยา่งดี และมีการ
วเิคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบนัก่อนการด าเนินโครงการ ตามล าดบั 

3.3.3 ผลการประเมินดา้นกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา 
เสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั โดยภาพรวมปีการศึกษา 2559 อยูใ่นระดบัมาก และ
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ปีการศึกษา 2560 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงค่าเฉล่ียปีการศึกษา 2560 สูงกวา่ปีการศึกษา 2559 อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นต่อ
ความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการในกิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์ระหวา่งปีการศึกษา 
2559 และปีการศึกษา 2560 แตกต่างกนัทุกดา้น โดยมีค่าเฉล่ียปีการศึกษา 2560 สูงกวา่ปีการศึกษา 
2559 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการประเมินดา้นกระบวนการของกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของรัตนะ บวัสนธ์ (2557 : 17) ท่ีไดก้ล่าวถึงการประเมินดา้นกระบวนการไวว้า่ “การประเมินดา้น
กระบวนการเป็นการประเมินระหวา่งการด าเนินโครงการ ไดแ้ก่ การบริหารโครงการ ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน จุดเด่น จุดด้อย และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพฒันา” และสอดคล้องกับ
แนวคิดของดาเนียล แอล สตฟัเฟิลบีม และ แอนโทนี เจ ซิงคฟิ์ลด์ (Daniel L. Stufflebeam and 
Antony J. Shinkfield, 2007 : 334-346) ท่ีกล่าวไวว้า่ “การประเมินดา้นกระบวนการด าเนินงานของ
โครงการ เป็นการประเมินระหว่างการด าเนินงานโครงการ เพื่อหาขอ้บกพร่องของการด าเนิน
โครงการท่ีจะใช้เป็นข้องมูลในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงให้การด า เนินการช่วงต่อไปมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนและเป็นการตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากรท่ีใช้ในโครงการ ภาวะผูน้ า 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ โดยมีการบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐานทุกขั้นตอน ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์อยา่งมากต่อการคน้หาจุดเด่นหรือจุดแข็ง และจุดดอ้ยของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ...
เพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานให้รัดกุมและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน” โดย
มีการด าเนินกิจกรรมท่ีหลากหลายและบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซ่ึงตอ้งมีการบริหาร
โครงการ ขั้นตอนการด าเนินงานท่ีชัดเจนและบริหารจดัการด้วยระบบคุณภาพ ท าให้ผลการ
ประเมินดา้นกระบวนการของกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของวิมลสิริ บุญโญปกรณ์ (2557 : 422-423) ได้
ท าการวิจยั เร่ือง การด าเนินงานตามนโยบายการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบติั พบว่า 
“นโยบายท่ีมีผลการปฏิบติังานท่ีน่าพอใจอยูใ่นระดบัมาก” และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของศิริเกศ 
เยีย่งวญิํู (2556 : 102-103) ไดท้  าการวิจยั เร่ือง การพฒันากลยุทธ์การป้องกนัและแกไ้ขพฤติกรรม
ท่ีไม่พึงประสงค์ของนกัเรียน โรงเรียนบา้นพดัโบก จงัหวดัขอนแก่น พบว่า “กลยุทธ์ท่ีใช้ในการ
ป้องกนัและแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ไดแ้ก่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครู 
นกัเรียนและชุมชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนกัเรียน” และ
สอดคลอ้งกบัแนวทางการด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษาในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2558 : 2-7) ท่ีก าหนดไวว้า่ “ให้สถานศึกษาด าเนินการจดักิจกรรมหลากหลาย
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ตามกลุ่มสนใจ ได้แก่ กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เน่ืองในวนัต่อต้านยาเสพติดและ
นิทรรศการยาเสพติด กิจกรรมแข่งขนัมินิมาราธอน กิจกรรมแสดงคอนเสิร์ตพลงัสีขาว กิจกรรม
อบรมลูกเสือตา้นยาเสพติด กิจกรรมเพื่อนเตือนเพื่อน กิจกรรม TO BE NUMBER ONE เป็นตน้” 

3.4 กิจกรรมท่ี 4: กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการ
เรียนรู้ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู ดงัน้ี 

3.4.1 ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยท่ีผูบ้ริหารมีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ครูมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ดงัน้ี 

1) การบริหารงาน พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   
1 รายการ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน ผูบ้ริหาร
และครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 4 รายการ ดังน้ี ผูบ้ริหารนิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้การ
ด าเนินงานบรรลุตามแผนและเป้าหมายท่ีก าหนด รองลงมา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารก าหนดบทบาทหน้าท่ี
และมอบหมายใหบุ้คลากรรับผดิชอบอยา่งเหมาะสม ผูบ้ริหารใหข้วญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน 
และผูบ้ริหารส่งเสริมใหบุ้คลากรมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ตามล าดบั 

2) การด าเนินงาน พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก       
ทุกรายการ ดงัน้ี การปฏิบติังานทุกกิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนด และตามปฏิทินการปฏิบติังาน 
รองลงมา ไดแ้ก่ มีการก าหนดปฏิทินการปฏิบติังานอย่างชัดเจนทุกกิจกรรมของโครงการ มีการ
ประเมินผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง บุคลากร
สามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งเต็มก าลงัความสามารถ มีการประสานงานและไดรั้บ
ความร่วมมือจากบุคลากรและหน่วยงานภายนอกเป็นอย่างดี มีการจดัล าดบัความส าคญัของการ
ด าเนินกิจกรรมในโครงการ มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานไวอ้ย่างชดัเจนทุกกิจกรรม
ของโครงการ มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการ มีการน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงและพฒันาให้การด าเนินงานทุกกิจกรรมในโครงการพฒันาดีข้ึน และมีการ
วเิคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบนัก่อนการด าเนินโครงการ ตามล าดบั 

3.4.2 ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยท่ีครูมีความคิดเห็น
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดงัน้ี 
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1) การบริหารงาน พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมิความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุดทุกรายการ ดงัน้ี ผูบ้ริหารใหข้วญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน รองลงมา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารนิเทศ 
ก ากบั ติดตาม ให้การด าเนินงานบรรลุตามแผนและเป้าหมายท่ีก าหนด ผูบ้ริหารและบุคลากรทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน ผูบ้ริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 
และผูบ้ริหารก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและมอบหมายใหบุ้คลากรรับผดิชอบอยา่งเหมาะสม ตามล าดบั 

2) การด าเนินงาน พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด
ทุกรายการ ดงัน้ี บุคลากรสามารถปฏิบติังานท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มก าลงัความสามารถ 
รองลงมา ไดแ้ก่ มีการประสานงานและไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรและหน่วยงานภายนอกเป็น
อย่างดี มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานไวอ้ย่างชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ มีการ 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการ การปฏิบติังานทุกกิจกรรมเป็นไปตาม
ขั้นตอนท่ีก าหนดและตามปฏิทินการปฏิบติังาน มีการประเมินผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมใน
โครงการอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบนัก่อนการด าเนิน
โครงการ มีการจดัล าดบัความส าคญัของการด าเนินกิจกรรมในโครงการ มีการน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพฒันาใหก้ารด าเนินงานทุกกิจกรรมในโครงการพฒันาดีข้ึน และมีการก าหนดปฏิทิน
การปฏิบติังานอยา่งชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ ตามล าดบั 

3.4.3 ผลการประเมินดา้นกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั กิจกรรมท่ี 4: กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
การจดัการเรียนรู้ โดยภาพรวมปีการศึกษา 2559 อยูใ่นระดบัมาก และปีการศึกษา 2560 อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ซ่ึงค่าเฉล่ียปีการศึกษา 2560 สูงกวา่ปีการศึกษา 2559 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของ
กระบวนการของโครงการในกิจกรรมท่ี 4: กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการ
จดัการเรียนรู้ ระหวา่งปีการศึกษา 2559 และ ปีการศึกษา 2560 แตกต่างกนัทุกดา้น โดยมีค่าเฉล่ีย    
ปีการศึกษา 2560 สูงกวา่ปีการศึกษา 2559 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการประเมินดา้นกระบวนการของกิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม 
ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้สอดคล้องกับผลการวิจยัของกิรณา สังข์เสวก (2554 :154-157) ได้
ท าการศึกษา เร่ือง การประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล พบว่า “การประเมินด้าน
กระบวนการ ผูบ้ริหารมีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ กลุ่มครูผูส้อนและนกัเรียน” 
และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิลยัพรณ์ เสรีวฒัน์ (2555 : 204-208) ท่ีไดท้  าการศึกษา เร่ือง การ
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ประเมินเชิงระบบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล พบว่า “ผลการประเมินด้านกระบวนการ
เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด” และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเกรียงไกร วิไลนุช (2556 : 72-80) ท่ีไดท้  าการศึกษา เร่ือง การประเมิน
โครงการสถานศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน (ดี.เอ.อาร์.ดี.) ของพื้นท่ีจังหวดั
นครปฐม พบวา่ “ผลการประเมินดา้นกระบวนการด าเนินโครงการมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด” และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของชนดัดา บุษยามาศ (2557 : 122-124) ท่ีไดท้  าการศึกษา เร่ือง 
การประเมินโครงการระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน โรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 พบว่า “ผลการประเมินดา้นกระบวนการเก่ียวกบัการพฒันาบุคลากร   
มีความเหมาะสมมากท่ีสุด” และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของพนิดา เกียรติพรพิเชฐ (2552 : 62) ท่ีกล่าว
ว่า “การจดัระบบการด าเนินงานป้องกนัยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา มีจ านวน 6 ด้าน 
ได้แก่ (1) ด้านการให้ความรู้และวิชาการ (2) ด้านการส่ือสารประชาสัมพนัธ์  (3) ด้านกิจกรรม
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและอบายมุข (4) ดา้นบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม (5) ดา้นบ าบดั
และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และ (6) ดา้นการติดตามและประเมินผล” และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของทองนาค   
มีขา้ว (2555 : 88) ท่ีกล่าวไวว้า่ “การด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและอบายมุขใน
สถานศึกษา เปรียบเสมือนร้ัวของโรงเรียนซ่ึงเป็นการจดักิจกรรมต่างๆ ให้นกัเรียน ดงัน้ี (1) ระบบ
การดูแลช่วยเหลือนกัเรียน (2) กิจกรรมตา้นยาเสพติด (3) กิจกรรมพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม...
และ (4) กิจกรรมส่งเสริมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมความเป็นเลิศ”  
 4. ผลการประเมินด้านผลผลติ 
  ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั มีดงัน้ี 
  4.1 ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ตามมาตรฐานโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2559 – 2560 
พบวา่ ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 (ร้อยละ 94.00) และท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะ ปีการศึกษา 
2560 (ร้อยละ 97.50) ซ่ึงผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560 สูงกวา่ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน
ชิโนรสวิทยาลยัไดด้ าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข อย่างต่อเน่ือง
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2560 ตามมาตรฐานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข จ านวน 5 มาตรฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558 : 37-40) ไดแ้ก่ “(1) มาตรฐานดา้นการ
ป้องกนั (2) มาตรฐานดา้นการคน้หา (3) มาตรฐานดา้นการรักษา (4) มาตรฐานด้านการเฝ้าระวงั 
และ (5) มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการ” และผูร้ายงานในฐานะผูบ้ริหารสถานศึกษาไดด้ าเนินงาน
ตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาของ
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กระทรวงศึกษาธิการ (2558 : 2-7) โดยใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาด าเนินการ ดงัน้ี “(1) น านโยบายการ
ป้องกนัและแกไ้ขปั้ญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบติั จดัท าแผนปฏิบติัการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
และการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและนอกประเทศ (2) ตอ้งให้ความส าคญัและ
มีจิตส านึกร่วมกนัท่ีจะปกป้องคุม้ครองดูแลช่วยเหลือนกัเรียนไม่ให้ไปเก่ียวของกบัยาเสพติด ให้
ความร่วมมือและร่วมแรงร่วมใจจดักิจกรรมทั้งในหลกัสูตรและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (3) ส่งเสริม 
สนบัสนุนจดักิจกรรมป้องกนัและเฝ้าระวงัยาเสพติดในสถานศึกษาให้เป็นส่วนหน่ึงของการเรียน
การสอน...(4) จดัการเรียนการสอนให้ความรู้ เสริมสร้างจิตส านึก ทกัษะชีวิต ภูมิคุม้กนัต่อตา้นยา
เสพติดและอบายมุข จดัระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนทุกคนให้ทัว่ถึง โดยสร้างเครือข่ายแกนน า
ทุกระดับในสถานศึกษา (5) อ านวยการ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานและจดั
มาตรการเสริมแรงใหแ้ก่ผูรั้บผดิชอบดา้นยาเสพติด” 
                    4.2 ผลการประเมินผลผลิตของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  หลังการด าเนินโครงการ ด้านความส าเร็จของการด าเนินโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2559-2560    
มีดงัน้ี 

4.2.1 ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย โดยภาพรวม       
มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยท่ีนกัเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา 
ไดแ้ก่ ผูป้กครองนกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก และบุคลากรเครือข่าย
มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  

4.2.2 ปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย โดยภาพรวมมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยท่ีทุกกลุ่มมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ดังน้ี บุคลากร
เครือข่าย รองลงมา ไดแ้ก่ นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน ผูบ้ริหารและครู และ คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามล าดบั  

4.2.3 ผลการประเมินด้านผลผลิต โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด 
และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั โดยภาพรวมปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และ    
ปีการศึกษา 2560 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงค่าเฉล่ียปีการศึกษา 2560 สูงกวา่ปีการศึกษา 2559 อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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เม่ือพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่า ผลการประเมินด้านผลผลิตปีการศึกษา 
2559-2560 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน 
ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกกิจกรรม  ท่ีเป็น
เช่นน้ีกิจกรรมตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีการด าเนินงานและ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดและผลการวจิยั ดงัน้ี 

1. กิจกรรมห้องเรียนสีขาว โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั มีการด าเนินการกิจกรรมหอ้งเรียนสีขาว จ านวน 2 กิจกรรม ดงัน้ี 
“(1) กิจกรรมกลยุทธ์ห้องเรียนสีขาว ไดแ้ก่ มีแหล่งเรียนรู้ท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัยาเสพติด โรคเอดส์ 
การตั้งครรภ์ก่อนวยัอนัควร อบายมุข อุบติัภยั และโครงการต่างๆ โดยน าสถานการณ์ข่าวสารมา
น าเสนอใหน้กัเรียนรู้ตามสถานการณ์ปัจจุบนั ดูแลช่วยเหลือโดยมีนกัเรียนแกนน าเพื่อให้ค  าปรึกษา
ดูแลซ่ึงกนัและกนัทั้งด้านการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ให้
รายงานครูท่ีปรึกษาเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป เอ้ือเฟ้ือด้วยคุณธรรมโดยมีหลักธรรมประจ า
ห้องเรียนเพื่อให้นกัเรียนทุกคนปฏิบติัตามและสร้างสรรคด์ว้ยกิจกรรมโดยมีกิจกรรมสร้างสรรค์ท่ี
ช่วยให้เกิดความสามคัคีและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ไปมัว่สุมกบัยาเสพติดหรือส่ือลามก
อนาจาร และ (2) การจดัองคก์รภายในห้องเรียนสีขาว ประกอบดว้ยนกัเรียนแกนน า จ านวน 4 ฝ่าย 
ไดแ้ก่ ฝ่ายการเรียน ฝ่ายการงาน ฝ่ายสารวตัรนกัเรียน และฝ่ายกิจกรรมนกัเรียน (โรงเรียนชิโนรส
วทิยาลยั, 2559 : 15-22) และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของบณัฑิตตา จินดาทอง (2555 : 201-203) ท่ีไดท้  า
การวิจยั เร่ือง กลยุทธ์ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา พบว่า “องค์ประกอบ
ของกลยทุธ์การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ไดแ้ก่ (1) การบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม 
(2) การจดัการความรู้ (3) กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (4) ส านึกและความรับผิดชอบ และ (5) การศึกษา   
เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต” นอกจากน้ีการจดักิจกรรมห้องเรียนสีขาวได้รับความร่วมมือจากบุคลากร
เครือข่าย ซ่ึงเป็นผูน้ าชุมชน ไดแ้ก่ ครูพระ ครูต ารวจ และครูทหาร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของฐิยาพร 
กนัตาธนวฒัน์ (2556 : 173-201) ท่ีพบวา่ “เง่ือนไขความส าเร็จของการป้องกนัปัญหายาเสพติด ไดแ้ก่ 
ผูน้  าชุมชน และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน” และสอดคล้องกับงานวิจยัของศิริเกศ เยี่ยงวิญํู 
(2556 : 102-103) ท่ีพบวา่ “กลยทุธ์ท่ีใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์อง
นกัเรียน ไดแ้ก่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครู นกัเรียน และชุมชน” 

2. กิจกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั มีการด าเนินกิจกรรมพฒันาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน จ านวน 5 กิจกรรม ดงัน้ี (1) กิจกรรมรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล (2) กิจกรรม   
คดักรองนกัเรียน (3) กิจกรรมป้องกนัและแกไ้ขปัญหา (4) กิจกรรมส่งเสริมและพฒันานักเรียน  
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และ (5) กิจกรรมส่งต่อนกัเรียน (โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั, 2559 : 15-22) และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ
ทองนาค มีขา้ว (2555 : 88) ท่ีกล่าวว่า “การด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและอบายมุข      
ในสถานศึกษา เปรียบเสมือนร้ัวของโรงเรียนซ่ึงเป็นการจดักิจกรรมต่างๆ ให้กับนักเรียน ดังน้ี       
(1) ด าเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งย ัง่ยืน (2) จดั
กิจกรรมตา้นยาเสพติด” 

3. กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย มีการด าเนินกิจกรรมท่ีมุ่งให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ดว้ยการท ากิจกรรมท่ีตนเองช่ืนชอบ สนใจ มีความถนดั และห่างไกลจากยาเสพติดและ
อบายมุข โดยด าเนินกิจกรรม ดงัน้ี “(1) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (2) กิจกรรมศิลปะ 
นาฏศิลป์และดนตรี (3) กิจกรรมสัปดาห์วนัพระสุนทรโวหาร (ภู่) ต่อตา้นยาเสพติดและอบายมุข 
และ (4) กิจกรรมกีฬาตา้นภยัยาเสพติดและอบายมุข (โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั, 2559 : 15-22) และ
สอดคล้องกบัแนวทางการด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2558 : 23-24) ดงัน้ี “กลยุทธ์ห้องเรียนสีขาว ได้แก่ มีแหล่งเรียนรู้ ดูแล
ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือดว้ยคุณธรรม และสร้างสรรคด์ว้ยกิจกรรมท่ีช่วยให้มีความสามคัคีและใชเ้วลาวา่ง
ให้เกิดประโยชน์ ไม่ไปมัว่สุ่มกบัยาเสพติด และส่ือลามกอนาจาร” และสอดคล้องกับงานวิจยั
ของพิฐภทัร บวรชยั (2555 : 82-86) ท่ีพบว่า “การสร้างหลกัสูตรเสริมการสร้างทกัษะชีวิตเพื่อ
ป้องกนัยาเสพติดส าหรับนักเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร ผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีความต้องการหลักสูตรเสริมโดยภาพรวมระดับมากท่ีสุด ” และสอดคล้องกับ
มาตรฐานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของกระทรวงศึกษาธิการ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2558 : 37-40) ท่ีก าหนดไวว้า่ “มาตรฐานดา้นการป้องกนั โดยมีการด าเนิน
กิจกรรมห้องเรียนสีขาว การจดัการเรียนการสอน การสร้างภูมิคุม้กนัยาเสพติด เพื่อพฒันาทกัษะ
ชีวติและกาสรจดักิจกรรมเชิงสร้างสรรคเ์พื่อป้องกนัยาเสพติด เพื่อสร้างความตระหนกัและการปลูก
จิตส านึกไม่ใหน้กัเรียนไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด” 

4. กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั มีการด าเนินกิจกรรมท่ีให้
นกัเรียนเรียนอย่างมีความสุข พฒันาเต็มศกัยภาพ ปลอดภยั และห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข ดงัน้ี 
“(1) กิจกรรมการจดัสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ได้แก่ ปรับปรุงโรงอาหาร ห้องสุขา สนาม
บาสเกตบอล สภาพแวดล้อมและสวนหย่อมให้สวยงาม ร่มร่ืน มัน่คง แข็งแรงและปลอดภยั จดั
พื้นท่ีพกัผ่อนให้นกัเรียน (2) กิจกรรมการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และอินเทอร์เน็ต ไดแ้ก่ ปรับปรุง
หอสมุดกาญจนาภิเษกให้มีระบบการบริการส่ือเทคโนโลยี ปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
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การเรียนรู้ให้มีส่ือเทคโนโลยีและอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั และปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตให้เขา้ถึงได้
อย่างรวดเร็ว และ (3) กิจกรรมการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดอบัและท่ีลบัตา ได้แก่ ห้องน ้ า
นกัเรียนชาย ห้องน ้ านกัเรียนหญิง บริเวณอ่างลา้งมือ ทางเขา้ห้องน ้ าชาย ประตูเล็กหลงัโรงเรียน 
หลงัอาคาร 5 หลงัอาคารประชาสัมพนัธ์ และป้ายรถเมล์หน้าโรงเรียน เป็นตน้” (โรงเรียนชิโนรส
วทิยาลยั, 2559 : 15-22) 

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อโครงการสถานศึกษา 
สีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 – 2560 มีดงัน้ี 

4.3.1 ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย โดยภาพรวมมีความ   
พึงพอใจอยู่ในระดบัมาก โดยท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ผูป้กครองนกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด บุคลากรเครือข่ายมีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก และนกัเรียนมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมาก  

4.3.2 ปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย โดยภาพรวม       
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยท่ีทุกกลุ่มมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ดังน้ี 
ผูป้กครองนักเรียน รองลงมา ได้แก่ นักเรียน บุคลากรเครือข่าย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และผูบ้ริหารและครู  

4.3.3 ผลการประเมินดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการ สถานศึกษาสีขาว ปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั โดยภาพรวมปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดบัมาก 
และปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงค่าเฉล่ียปีการศึกษา 2560 สูงกว่าปีการศึกษา 2559 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

เม่ือพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งท่ีมีต่อโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั 
ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผูป้กครอง
นกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย โดยภาพรวมปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดบัมาก และปีการศึกษา 
2560 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะ กิจกรรมตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุขมีการด าเนินงานและสอดคลอ้งกบัแนวคิดและผลงานวจิยั ดงัน้ี 
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1. กิจกรรมห้องเรียนสีขาว โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั มีการด าเนินกิจกรรมตามแนวทางการด าเนินกิจกรรมห้องเรียน 
สีขาวของกระทรวงศึกษาธิการ (2558 : 23-24) ดงัน้ี “(1) กลยุทธ์ห้องเรียนสีขาว และ (2) การจดั
องคก์รภายในห้องเรียนสีขาว” ซ่ึงด าเนินการไดค้รบถว้นสมบูรณ์ในปีการศึกษา 2560 จึงท าให้ผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจในระดบัมากในปีการศึกษา 2559 และระดบัมากท่ีสุดในปีการศึกษา 
2560 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของขวญันภา อุณหกานต ์(2553 : 83-85) ท่ีพบวา่ “ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
มีความพึงพอใจต่อโครงการคุณธรรมน าความรู้ สู่ความดีของโรงเรียนตน้แบบคุณธรรมน าความรู้สู่
ความดี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 อยู่ในระดบัมาก” และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของสราวุธ เมือบสน (2554 : 126-127) ท่ีพบว่า “ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจต่อ
โครงการแข่งขนัความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมืองกาญจนบุรีอยู่ในระดบั
มาก” และสอดคล้องกบังานวิจยัของฐปนทั วงศ์ศานติบูรณ์ (2555 : 97-101) ท่ีพบว่า “ผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจต่อโครงการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชน กรณีศึกษา
ต าบลล าพญาและต าบลหินมูล อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม อยูใ่นระดบัมาก” 

2. กิจกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั มีการด าเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 5 ขั้นตอน ดังน้ี “(1) กิจกรรมรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล (2) กิจกรรมคัดกรองนักเรียน               
(3) กิจกรรมป้องกนัและแก้ไขปัญหา (4) กิจกรรมส่งเสริมและพฒันานักเรียน และ (5) กิจกรรม    
ส่งต่อนกัเรียน (โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั, 2559 : 15-22) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางในการด าเนิน  
งานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาของศุภร ชินะเกตุ (2553 : 7)      
ท่ีกล่าวว่า “การด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและอบายมุขไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
สถานศึกษาจะตอ้งมีระบบงานรองรับการปฏิบติังาน ดงัน้ี (1) จดัท าระบบขอ้มูลเพื่อการวางแผนใน
การด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (2) ด าเนินระบบการให้ค  าปรึกษา” 

ซ่ึงผู ้มีส่วนเก่ียวข้องมีความพึงพอใจในระดับมาก ในปีการศึกษา 2559 และระดับมากท่ีสุด           
ในปีการศึกษา 2560 และสอดคล้องกบัผลการวิจยัของสราวุธ เมือบสน (2554 : 126-127) ท่ีพบว่า 
“ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อโครงการแข่งขนัความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียน   
ในสังกดัเทศบาลเมืองกาญจนบุรีมีความเหมาะสม อยู่ในระดบัมาก” และสอดคล้องกบังานวิจยั
ของฐปนัท วงศ์ศานติบูรณ์ (2555 : 97-101) ท่ีพบว่า “ผูเ้ขา้ร่วมโครงการวฒันธรรมไทยสายใย
ชุมชน : กรณีศึกษาต าบลล าพญาและต าบลหินมูล จงัหวดันครปฐม มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก” 
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3. กิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย มีการด าเนินงานของกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ จ  านวน 4 กิจกรรม ดังน้ี          
“(1) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (2) กิจกรรมศิลปะ นาฏศิลป์และดนตรี (3) กิจกรรม
สัปดาห์วนัสุนทรโวหาร (ภู่) ต่อตา้นยาเสพติดและอบายมุข และ (4) กิจกรรมกีฬาตา้นภยัยาเสพติดและ
อบายมุข” ซ่ึงโรงเรียนมีการด าเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ท่ีหลากหลาย จึงให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมี
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมเชิงสร้างสรรคใ์นระดบัมากในปีการศึกษา 2559 และระดบัมากท่ีสุดใน   
ปีการศึกษา 2560 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของรีชเอ็นมาชเซอร์ เดวิด แอล (Rechenmacher David L., 
1995 : Abstract) ท่ีพบว่า “นกัเรียน ครูและผูป้กครองมีความพึงพอใจต่อโครงการการศึกษาเพื่อ
ต่อตา้นการใชย้าเสพติดในเด็กนกัเรียนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดหรือมาก ร้อยละ 92.00” และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของขวญันภา อุณหกานต ์(2553 : 83-85) ท่ีพบวา่ “ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจต่อ
โครงการคุณธรรมน าความรู้ สู่ความดีของโรงเรียนตน้แบบคุณธรรมน าความรู้สู่ความดี สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 อยูใ่นระดบัมาก” และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของสราวุธ 
เมือบสน (2554 : 126-127) ท่ีพบวา่ “ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจต่อโครงการแข่งขนัความเป็นเลิศ

ทางวชิาการ โรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมืองกาญจนบุรี อยูใ่นระดบัมาก” 
4. กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โครงการ

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั มีการด าเนินกิจกรรม
พฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 3 กิจกรรม ไดแ้ก่ “(1) กิจกรรม
การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ได้แก่ ปรับปรุงโรงอาหาร ห้องสุขา สนามฟุตบอล 
สภาพแวดล้อมและสวนหย่อม การจัดท่ีพกัผ่อน (2) กิจกรรมการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และ
อินเทอร์เน็ต และ (3) กิจกรรมการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดอบัและท่ีลบัตา” ซ่ึงผูร้ายงานได้
พฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ ได้อย่างครอบคลุมและทัว่ถึง ท าให้ผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้
ในปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดบัมาก และปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของขวญันภา อุณหกานต์ (2553 : 83-85) ท่ีพบว่า “ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจต่อ
โครงการคุณธรรมน าความรู้ สู่ความดีของโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมน าความรู้สู่ความดี สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 อยูใ่นระดบัมาก” และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสราวุธ 
เมือบสน (2554 : 126-127) ท่ีพบว่า “ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจต่อโครงการแข่งขนัความเป็น
เลิศทางวชิาการ โรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมืองกาญจนบุรี อยูใ่นระดบัมาก” และสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของฐปนทั วงศ์ศานติบูรณ์ (2555 : 97-101) ท่ีพบว่า “ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจต่อโครงการ
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วฒันธรรมไทยสายใยชุมชน กรณีศึกษาต าบลล าพญาและต าบลหินมูล จงัหวดันครปฐม อยูใ่นระดบั
มาก” 

4.4 ผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และ
อบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 – 2560 ดงัน้ี 

4.4.1 ผลทีป่รากฏต่อนักเรียน  นกัเรียนไดรั้บโล่รางวลั เกียรติบตัร จากการเขา้ร่วม
ประกวดและแข่งขนักิจกรรมต่าง ๆ ในระดบัชาติ ระดบัภาค ระดบัจงัหวดั/เขตพื้นท่ีการศึกษา และ
ระดบักลุ่มโรงเรียน  ปีการศึกษา 2559 – 2560 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จ านวนมาก ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะโรงเรียนชิโนรส
วทิยาลยัไดด้ าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จ านวน 4 กิจกรรม ดงัน้ี 
(1) กิจกรรมห้องเรียนสีขาว (2) กิจกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน (3) กิจกรรมเชิง
สร้างสรรค ์และ (4) กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ เพื่อพฒันา
ให้นกัเรียนเป็น “คนดี คนเก่ง และคนมีความสุข” และสอดคล้องกบัแนวคิดของทองนาค มีขา้ว 
(2555 : 88) ท่ีกล่าวว่า “การด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 
เปรียบเสมือนร้ัวของโรงเรียนซ่ึงเป็นการจดักิจกรรมต่างๆ ให้กบันักเรียน ดงัน้ี ด าเนินการตาม
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างย ัง่ยืน...และจดัท าโครงการ
ส่งเสริมความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมความเป็นเลิศ” 

4.4.2  ผลทีป่รากฏต่อครู 
ครูได้รับรางวลัคุรุสดุดี ครูผูส้อนดี ครูดีไม่มีอบายมุข รางวลัทรงคุณค่า 

สพฐ.   (OBEC AWARDS) และรางวลั สพม.1 (SESAO1  AWARDS) เป็นจ านวนมาก และครู
สามารถปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ท่ีเป็นเช่นน้ี
เพราะโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยัไดด้ าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โดยครูมีบทบาทหนา้ท่ีตามนโยบายการป้องกนัและแกปั้ญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558 : 2-7) ดงัน้ี “...ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตอ้งให้ความส าคญัและมีความส าคญัและมีจิตส านึกร่วมกนัท่ีจะปกป้องคุม้ครองดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนไม่ให้ไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด ให้ความร่วมมือและร่วมแรงร่วมใจจดักิจกรรมทั้งใน
หลกัสูตรและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน” ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวส่งผลให้ครูมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  ส่งผลให้ครู       
มีผลงานเป็นท่ีประจกัษ์ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสราวุธ เมือบสน (2554 : 126-127) ท่ีพบว่า 
“การด าเนินโครงการแข่งขนัความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  
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ท าให้ผูบ้ริหาร ครู และนกัเรียนไดรั้บเกียรติบตัร รางวลั และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในทุกระดบั
เพิ่มข้ึน” และ  “ผูบ้ริหารและครูจะร่วมกันด าเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข” (จิราภรณ์ เสียงฆอ้ง, 2550 : 15) 

4.4.3 ผลทีป่รากฏต่อผู้บริหาร 
ผูบ้ริหารไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติไดรั้บรางวลัระดบัชาติ จ  านวนมากท่ีเป็น

เช่นน้ีเพราะการด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียน
ชิโนรสวทิยาลยั ผูบ้ริหารไดด้ าเนินงานตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ทุกขั้นตอน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558 : 13) ดงัน้ี  “(1) แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (2) ประชุมคณะอ านวยการเพื่อช้ีแจงวตัถุประสงค์
และนโยบายของการด าเนินโครงการ (3) ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานโดยใช้ยุทธศาสตร์ 5 
มาตรการ และกลยทุธ์ 4 ตอ้ง   2 ไม่ (4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและคณะท างานเพื่อศึกษา
และรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการด าเนินงาน ปัญหาปัจจยัเส่ียงของสถานศึกษาและจดัท า
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (5) จดัท าปฏิทินปฏิบติังาน (6) อ านวยการ 
ก ากบั ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ มีความเขม้แข็งต่อเน่ืองและย ัง่ยืน และ
(7) สถานศึกษาประเมินตนเอง รายงานตน้สังกดัและรับการประเมินระดบัหน่วยงานและระดบัจงัหวดั” 

4.4.4 ผลทีป่รากฏต่อสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน 
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยัสามารถพฒันานกัเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ห่างไกลยาเสพติดและด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข สอดคลอ้ง
กบักระทรวงศึกษาธิการ (2558 : 5) ท่ีกล่าวถึงความหมายของสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติและ
อบายมุขวา่ “สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข หมายถึง สถานศึกษาท่ีปลอดยาเสพติด
และปัจจยัเส่ียงทุกชนิด มีการด าเนินงานตามนโยบายการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด และ
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามกระบวนการท่ีมีความเขม้แข็ง ต่อเน่ือง
และย ัง่ยนื” และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสมจิต แกว้แสงขวญั (2555 : 36) ท่ีกล่าววา่ “สถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข หมายถึง สถานศึกษาท่ีแสวงหายทุธวธีิในการต่อสู้กบัปัญหายาเสพติด 
เพื่อให้สถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข และเป็นท่ีพึ่งของนกัเรียนและผูป้กครองได”้ และ
สอดคลอ้งกบัการด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของกระทรวงศึกษาธิการ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2558 : 8) ท่ีกล่าวว่า “...ให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการน าไปพฒันา 
และสร้างระบบการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและอบายมุข ปัจจยัเส่ียงรอบสถานศึกษาใน
ทุกพื้นท่ี” ซ่ึงจะท าใหส้ถานศึกษาเป็นท่ียอมรับของผูป้กครองและชุมชนอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการ 
     1.1 ควรมีการด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียน
ชิโนรสวทิยาลยัอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 
     1.2 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขมีผลผลิตเม่ือส้ินสุด
โครงการไดร้ะดบัมากท่ีสุด สามารถลดปัญหาพฤติกรรมเส่ียงดา้นยาเสพติด และอบายมุขได ้
     1.3 ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งใหค้วามส าคญัต่อการด าเนินโครงการ อยา่งจริงจงั เพื่อสร้าง
ขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานของบุคลากรทุกฝ่าย ซ่ึงท าใหง้านส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการประเมินคร้ังต่อไป 
     2.1 ควรน าผลจากการประเมินคร้ังน้ีไปเป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการจดั
กิจกรรมของโครงการให้เหมาะสมกับนักเรียน และสอดคล้องกบัความต้องการของผูป้กครอง 
ชุมชน และทอ้งถ่ินใหม้ากยิง่ข้ึน 
     2.2 ควรศึกษาวจิยัเพื่อพฒันารูปแบบของระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนให้เป็นวิธีปฏิบติัท่ี
เป็นเลิศ (Best Practice) 
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สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
  1. สถิติขั้นพืน้ฐาน  
  1.1 ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง  (X )  (กมลวรรณ  ตงัธนกานนท,์ 2554 : 25)  

 สูตร                X         =      X

n

  

                             ในทีนี่ ้ X        แทน   ค่าเฉล่ีย 
                                                 X   แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
      n        แทน   จ  านวนคะแนนในกลุ่ม 
   1.2 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (กมลวรรณ  ตงัธนกานนท,์ 2554 : 44) 
 

    สูตร   S.D =        
 

22

i in x x

n n 1





   

    ในทีนี่ ้  S.D แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 
      

ix  แทน ค่าหรือคะแนนต่าง ๆ  
      n แทน จ านวนขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือ  
   2.1 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยใชสู้ตร (ยทุธ ไกยวรรณ์, 2550 : 61)  ดงัน้ี 

                                สูตร                IOC     =      
N

R  

                               ในทีนี่้         IOC    แทน   ดชันีความสอดคลอ้งท่ีมีค่าอยูร่ะหวา่ง -1 ถึง + 1 
                                                  R    แทน   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
                                                                      N      แทน   จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
   2.2 ค่าความเช่ือมั่นของแบบประเมิน  โดยวธีิหาสัมประสิทธ์ิแอลฟา  
( - Coefficient)  ซ่ึงมีสูตรค านวณ  (ยทุธ  ไกยวรรณ์, 2550 : 83-87)   ดงัน้ี 

                                สูตร               =   
1K

K









 
2

t

2

i

S

S1  

                                ในทีนี่ ้                     แทน   ค่าสัมประสิทธ์ิของความเช่ือมัน่ 
                                                   K        แทน   จ  านวนขอ้ค าถาม 
                                                  2

iS   แทน   ผลรวมของความแปรปรวนแต่ละขอ้ 
                                                   S 2

t   แทน   ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบบั 
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 3. สถิติทีใ่ช้ในการตรวจสอบสมมติฐาน ค่า t (t-test  for  Independent   Sample)   
(บุญชม   ศรีสะอาด, 2556 : 137) 

                         สูตร          t    =   
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                         ในทีนี่ ้           t     แทน   ค่าสถิติท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวกิฤต 
           จากการแจกแจงแบบ  t  เพื่อทราบความ 

           มีนยัส าคญั                                                                          
                                                               X1

, X2
 แทน   คา่เฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มท่ี 1 และ 

             กลุ่มท่ี 2 ตามล าดบั 
                                                     2

1S   2

2S        แทน   ความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่งกลุ่ม 
                ท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2  ตามล าดบั 
                                                                n1, n2   แทน  จ านวนสมาชิกในกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มท่ี 1  
                และกลุ่มท่ี 2 ตามล าดบั 
                                                               ค่า Degrees of Freedom (df) ในกรณีน้ีเท่ากบั n1 + n2 - 2 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒ ิ

รายช่ือผูท้รงคุณวุฒิท่ีตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของเคร่ืองมือวจิยั ไดแ้ก่ 
1. รองศาสตราจารย ์ดร.บญัชา  ชลาภิรมย ์ ท่ีปรึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2.  ดร.อดิศกัด์ิ  มุ่งชู ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
 มธัยมศึกษา เขต 25 
3. นายสายณัห์  รุ่งป่าสัก อดีตผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
 มธัยมศึกษา เขต 1 และ 2 
4. ดร.พยอม  วงษพ์ลู ผูอ้  านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
 สุโขทยั  เขต 1 
5. วา่ท่ีร้อยตรีบรรจง  มูลตรีแกว้ ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ  
 โรงเรียนอุดรพิชยัรักษพ์ิทยา 
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ท่ี ศธ ๐๔๒๓๑.๒๖/๑๘      โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั 
        ถนนอิสรภาพ แขวงบา้นช่างหล่อ 
        กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ 
 

                  ๙  มกราคม  ๒๕๕๙ 
 

เร่ือง เรียนเชิญเป็นผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบ แบบสงัเกต และแบบสอบถาม 

เรียน รองศาสตราจารย ์ดร.บญัชา  ชลาภิรมย ์

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ๑.   แบบสงัเกตสภาพปัญหาและแนวทางแกไ้ขเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มโรงเรียนชิโนรส 
 วิทยาลยัจ านวน ๑ ฉบบั 
  ๒.  แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้  
 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั จ านวน ๑ ฉบบั 
  ๓.  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้ม          
 ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ระยะท่ี ๑)  
 จ านวน ๑ ฉบบั 
  ๔.  แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้ม                           
 ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ระยะท่ี ๒)  
 ๕.  แบบสอบถามความคิดเห็นของผูบ้ริหารท่ีมีต่อ “การพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ 
  การจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั”  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 
  

  ดว้ย ขา้พเจา้ นายวิเชียร  ชุติมาสกุล  ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยัอยู่ระหว่าง
การท าผลงานวิชาการ เร่ือง “การพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้  โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั”  
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ เพ่ือการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั 
 

  ในการน้ี ข้าพเจ้าใคร่ขอเรียนเชิญท่านให้ความอนุเคราะห์เป็นผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบ                
แบบสงัเกตและแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน เพ่ือน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิจยัต่อไป 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 
       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

 
               (นายวิเชียร  ชุติมาสกลุ) 

                                            ผูอ้  านวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
โทร. ๐-๒๘๖๖-๑๘๘๒ ต่อ ๑๑๒ 
โทรสำร ๐-๒๔๑๑-๑๔๖๑ 
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ท่ี ศธ ๐๔๒๓๑.๒๖/๑๘      โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั 
        ถนนอิสรภาพ แขวงบา้นช่างหล่อ 
        กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ 
 

                    ๙  มกราคม  ๒๕๕๙ 
 

เร่ือง เรียนเชิญเป็นผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบ แบบสงัเกต และแบบสอบถาม 

เรียน ดร. อดิศกัด์ิ  มุ่งชู 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ๑.  แบบสงัเกตสภาพปัญหาและแนวทางแกไ้ขเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มโรงเรียนชิโนรส 
  วิทยาลยัจ านวน ๑ ฉบบั 
 ๒.  แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
  โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั จ านวน ๑ ฉบบั 
 ๓. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้ม         
  ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ระยะท่ี ๑) 
  จ านวน ๑ ฉบบั 
 ๔. แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้ม                           
  ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ระยะท่ี ๒)  

 ๕. แบบสอบถามความคิดเห็นของผูบ้ริหารท่ีมีต่อ “การพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ 
       การจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั”  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 
 ดว้ย ขา้พเจา้ นายวิเชียร  ชุติมาสกุล  ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยัอยู่ระหว่าง

การท าผลงานวิชาการ เร่ือง “การพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้  โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั”  
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ เพ่ือการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั 
 

  ในการน้ี ข้าพเจ้าใคร่ขอเรียนเชิญท่านให้ความอนุเคราะห์เป็นผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบ                
แบบสงัเกตและแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน เพ่ือน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิจยัต่อไป 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 
       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

 
       (นายวิเชียร  ชุติมาสกลุ) 

                                             ผูอ้  านวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
โทร. ๐-๒๘๖๖-๑๘๘๒ ต่อ ๑๑๒ 
โทรสำร ๐-๒๔๑๑-๑๔๖๑ 
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ศธ ๐๔๒๓๑.๒๖/๑๘      โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั 
        ถนนอิสรภาพ แขวงบา้นช่างหล่อ 
        กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ 
 

                     ๙  มกราคม  ๒๕๕๙ 
 

เร่ือง เรียนเชิญเป็นผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบ แบบสงัเกต และแบบสอบถาม 

เรียน นายสายณัห์  รุ่งป่าสัก 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ๑.  แบบสงัเกตสภาพปัญหาและแนวทางแกไ้ขเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มโรงเรียนชิโนรส 
  วิทยาลยัจ านวน ๑ ฉบบั 
 ๒. แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้  
  โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั จ านวน ๑ ฉบบั 
 ๓.  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้ม          
  ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ระยะท่ี ๑)  
  จ านวน ๑ ฉบบั 
 ๔. แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้ม                           
  ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ระยะท่ี ๒)  
 ๕. แบบสอบถามความคิดเห็นของผูบ้ริหารท่ีมีต่อ “การพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ 
การจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั”  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 
  

  ดว้ย ขา้พเจา้ นายวิเชียร  ชุติมาสกุล  ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยัอยู่ระหว่าง
การท าผลงานวิชาการ เร่ือง “การพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้  โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั”  
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ เพ่ือการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั 
 

  ในการน้ี ข้าพเจ้าใคร่ขอเรียนเชิญท่านให้ความอนุเคราะห์เป็นผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบ                
แบบสงัเกตและแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน เพ่ือน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิจยัต่อไป 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 
                 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

 
                              (นายวิเชียร  ชุติมาสกลุ) 

                                             ผูอ้  านวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
โทร. ๐-๒๘๖๖-๑๘๘๒ ต่อ ๑๑๒ 
โทรสำร ๐-๒๔๑๑-๑๔๖๑ 



 404 

ท่ี ศธ ๐๔๒๓๑.๒๖/๑๘      โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั 
        ถนนอิสรภาพ แขวงบา้นช่างหล่อ 
        กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ 
 

                    ๙  มกราคม  ๒๕๕๙ 
 

เร่ือง เรียนเชิญเป็นผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบ แบบสงัเกต และแบบสอบถาม 

เรียน ดร. พยอม  วงษพ์ลู 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ๑.  แบบสงัเกตสภาพปัญหาและแนวทางแกไ้ขเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มโรงเรียนชิโนรส 
  วิทยาลยัจ านวน ๑ ฉบบั 
 ๒. แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้  
  โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั จ านวน ๑ ฉบบั 
 ๓. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้ม          
  ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ระยะท่ี ๑)  
  จ านวน ๑ ฉบบั 
 ๔. แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้ม                           
  ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ระยะท่ี ๒)  
 ๕. แบบสอบถามความคิดเห็นของผูบ้ริหารท่ีมีต่อ “การพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ 
  การจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั”  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 
  

  ดว้ย ขา้พเจา้ นายวิเชียร  ชุติมาสกุล  ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยัอยู่ระหว่าง
การท าผลงานวิชาการ เร่ือง “การพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้  โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั”  
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ เพ่ือการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั 
 

  ในการน้ี ข้าพเจ้าใคร่ขอเรียนเชิญท่านให้ความอนุเคราะห์เป็นผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบ                
แบบสงัเกตและแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน เพ่ือน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิจยัต่อไป 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 
              ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

     
                    (นายวิเชียร  ชุติมาสกลุ) 

                                            ผูอ้  านวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
โทร. ๐-๒๘๖๖-๑๘๘๒ ต่อ ๑๑๒ 
โทรสำร ๐-๒๔๑๑-๑๔๖๑ 
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ท่ี ศธ ๐๔๒๓๑.๒๖/๑๘      โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั 
        ถนนอิสรภาพ แขวงบา้นช่างหล่อ 
        กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ 
 

                        ๙  มกราคม  ๒๕๕๙ 
 

เร่ือง เรียนเชิญเป็นผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบ แบบสงัเกต และแบบสอบถาม 

เรียน วา่ท่ีร้อยตรีบรรจง  มลูตรีแกว้ 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ๑.  แบบสงัเกตสภาพปัญหาและแนวทางแกไ้ขเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มโรงเรียนชิโนรส 
  วิทยาลยัจ านวน ๑ ฉบบั  
 ๒. แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้  
  โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั จ านวน ๑ ฉบบั 
 ๓.  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้ม          
  ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ระยะท่ี ๑)  
  จ านวน ๑ ฉบบั 
 ๔. แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อการพฒันาสภาพแวดลอ้ม                           
  ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ระยะท่ี ๒)  
 ๕. แบบสอบถามความคิดเห็นของผูบ้ริหารท่ีมีต่อ “การพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ 
  การจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั”  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 
  

  ดว้ย ขา้พเจา้ นายวิเชียร  ชุติมาสกุล  ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยัอยู่ระหว่าง
การท าผลงานวิชาการ เร่ือง “การพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้  โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั”  
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ เพ่ือการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั 
 

  ในการน้ี ข้าพเจ้าใคร่ขอเรียนเชิญท่านให้ความอนุเคราะห์เป็นผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบ                
แบบสงัเกตและแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน เพ่ือน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิจยัต่อไป 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 
                ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

 
                (นายวิเชียร  ชุติมาสกลุ) 

                                            ผูอ้  านวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
โทร. ๐-๒๘๖๖-๑๘๘๒ ต่อ ๑๑๒ 
โทรสำร ๐-๒๔๑๑-๑๔๖๑ 
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ภาคผนวก ค 
 

          โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข  
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 

 1. กจิกรรมห้องเรียนสีขาว 
 2. กจิกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
 3. กจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
 4. กจิกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมทีเ่อือ้ 
        ต่อการจัดการเรียนรู้ 
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โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 

กลยุทธ์องค์กร / แผนงาน ขอ้ท่ี 1 : พฒันาการบริหารจดัการใหเ้ป็นระบบดว้ยวธีิการ 
ท่ีหลากหลาย 
ลกัษณะงาน / โครงการ      ใหม ่   ต่อเน่ือง 
จุดเน้น (โรงเรียน) ขอ้ท่ี 1 : พฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียน 
 คุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์ทียบเคียงมาตรฐานสากล 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที ่1 : คุณภาพผู้เรียน 
 ประเด็นการพิจารณาท่ี 1.1 : ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของนกัเรียน 
 ประเด็นการพิจารณาท่ี 1.2 : คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน 
มาตรฐานด้านผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและจดัการของ 
        ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานด้านครู มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ 
        นกัเรียนเป็นส าคญั 
มาตรฐานด้านสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 4  ระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

1.  หลกัการและเหตุผล 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542 
และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ไดก้ าหนดความมุ่งหมายและหลกัการจดัการศึกษาเพื่อพฒันา
คนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และนวตักรรม
ในการด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข นอกจากน้ีนโยบายของรัฐบาลและนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคญัระดบัชาติ
ท่ีรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการถือเป็นนโยบายท่ีเร่งด าเนินการแก้ไขอย่างจริงจงั เพื่อไม่มี
พฤติกรรมเส่ียง ปรับเปล่ียนพฤติกรรมความคิด และการแกไ้ขปัญหาดว้ยกระบวนการคิดอยา่งเป็น
ระบบ ดว้ยเหตุน้ีโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยัจึงไดจ้ดัท าโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุขโดยใช้แนวคิดและหลกัการของ “4 ประสาน 2 ค ้า” ซ่ึง 4 ประสาน ได้แก่ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ผูแ้ทนครู/อาจารย ์ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนนกัเรียน/นกัศึกษา และส่วนของ 2 ค ้า ไดแ้ก่ 
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ต ารวจ ทหาร ผูน้ าท้องถ่ิน และผูน้ าศาสนา ซ่ึงอยู่ในบริเวณท้องถ่ินและชุมชน ทั้ งน้ี เพื่อช่วย
โรงเรียนให้มีมาตรการป้องกันและการป้องปรามผูจ้  าหน่าย/ผูเ้สพ มาตรการความปลอดภัย                   
และด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 5 มาตรการ ได้แก่ (1) มาตรการป้องกัน (2) มาตรการค้นหา                   
(3) มาตรการรักษา (4) มาตรการเฝ้าระวงั และ (5) มาตรการบริหารจดัการ และกลยุทธ์ 4 ตอ้ง 2 ไม่ 
คือ ตอ้งมียุทธศาสตร์ ตอ้งมีแผนงาน  ตอ้งมีระบบขอ้มูล ตอ้งมีเครือข่าย และ2 ไม่ คือ ไม่ปกปิด
ขอ้มูล ไม่ไล่ออก เป็นแนวทาง การด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองเพื่อพฒันานกัเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง 
และมีความสุขตามเป้าหมายของการจดัการศึกษา   

2.  วตัถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัยาเสพติด 
 2.2 เพื่อใหน้กัเรียนสามารถป้องกนัตนเองใหห่้างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข 
 2.3 เพื่อใหน้กัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงดา้นยาเสพติด ไดรั้บค าปรึกษา แนะน าท่ีถูกต้อง เหมาะสม
จากนกัเรียนแกนน า ครูท่ีปรึกษา และครูแนะแนว 
 2.4 เพื่อให้นกัเรียนพฒันาตนเองไดต้ามศกัยภาพ และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ยา่งมี
ความสุข 
 2.5 เพื่อพฒันาบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  3.1.1 นกัเรียนร้อยละ 90 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัยาเสพติด 
  3.1.2 นกัเรียนร้อยละ 90 สามารถป้องกนัตนเองใหห่้างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข 
  3.1.3 นกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงดา้นยาเสพติดร้อยละ 90 ไดรั้บค าปรึกษา แนะน าท่ีถูกตอ้ง 
และเหมาะสมจากนกัเรียนแกนน า ครูท่ีปรึกษา และครูแนะแนว 
  3.1.4 นกัเรียนร้อยละ 90 ไดรั้บการพฒันาตนเองไดต้ามศกัยภาพ และสามารถด าเนินชีวิตอยู่
ในสังคมอยา่งมีความสุข 
  3.1.5 โรงเรียนสามารถพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ได้
ครอบคลุมทุกจุดท่ีมีปัญหา 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
 3.2.1 นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัยาเสพติดในระดบัคุณภาพดีมาก 
          3.2.2 นกัเรียนสามารถป้องกนัตนเองใหห่้างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขในระดบัคุณภาพดีมาก 
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 3.2.3 นกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงดา้นยาเสพติดไดรั้บค าปรึกษา แนะน าท่ีถูกตอ้ง และเหมาะสม
จากนกัเรียนแกนน า ครูท่ีปรึกษา และครูแนะแนวในระดบัคุณภาพดีมาก 
 3.2.4 นกัเรียนไดรั้บการพฒันาตนเองไดต้ามศกัยภาพ และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคม
ไดอ้ยา่งมีความสุข 
 3.2.5 โรงเรียนสามารถพฒันาบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ไดทุ้กจุด            
ท่ีมีปัญหาในระดบัคุณภาพดีมาก 
4.  ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง 
 4.1  ผูบ้ริหารและครู 
 4.2  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 4.3  นกัเรียน 
 4.4  ผูป้กครองนกัเรียน 
 4.5  บุคลากรเครือข่าย ไดแ้ก่ ครูพระ ครูทหาร และครูต ารวจ 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีการศึกษา 2559-2560 
6.  สถานที่ 
 โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 
7.  ผู้รับผดิชอบกจิกรรม 
 นายวเิชียร  ชุติมาสกุล  ผูอ้  านวยการโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 
8.  วธีิด าเนินกจิกรรม 

กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผดิชอบ 

1. ขั้นวางแผน    
   1. ก าหนดนโยบาย “สถานศึกษา
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข” 

- 1- 15 พฤษภาคม 
2558 

ผูอ้  านวยการโรงเรียน 

   2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน
โครงการสถานศึกษาสีขาว             
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

- 1 – 15 พฤษภาคม 
2559 

ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
 

 
 

   3. วเิคราะห์สภาพปัจจุบนัและ
ปัญหาของโรงเรียนเพื่อก าหนด 

- 1 – 30 พฤษภาคม 
2558 

คณะกรรมการ                     
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผดิชอบ 

เป้าหมายและจดัท า “โครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข” 

   

4. พฒันาบุคลากรเพื่อสร้างความรู้ 
ความเขา้ใจ และความตระหนกั 

- 1 – 15 พฤษภาคม 
2559 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

2. ขั้นด าเนินการ    
ด าเนินโครงการตามยทุธศาสตร์ 5 
มาตรการ และกลยทุธ์ 4 ตอ้ง 2 ไม่ 
และ 4 ประสาน 2 ค ้า โดยด าเนิน
กิจกรรม ดงัน้ี 

   

2.1 กจิกรรมห้องเรียนสีขาว 
     2.1.1 กิจกรรมอบรมนกัเรียน
แกนน าและครูแกนน าห้องเรียนสีขาว 

50,000 ปีการศึกษา 2559-
2560 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

     2.1.2 กิจกรรมกลยทุธ์ห้องเรียนสี
ขาว และประกวดหอ้งเรียนดีเด่น 

   

    2.1.3 กิจกรรมประเมินห้องเรียน  
สีขาว 

   

2.2 กจิกรรมพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลอืนักเรียน 

40,000 ปีการศึกษา 2559-
2560 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

      2.2.1 การรู้จกันกัเรียนเป็น
รายบุคคล 

   

      2.2.2 การคดักรองนกัเรียน    
        2.2.3 การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา    
        2.2.4 การส่งเสริมพฒันานกัเรียน    
      2.2.5 การส่งต่อนกัเรียน    
2.3 กจิกรรมเชิงสร้างสรรค์    
      2.3.1 กจิกรรมส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม 

50,000 ปีการศึกษา 2559-
2560 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผดิชอบ 

 1) กิจกรรมอ่ิมบุญ 
(ท าบุญตกับาตรพระทุกวนัๆ ละ 1 
หอ้งเรียน) 

   

 2) กิจกรรมสักการะพระ
อนุสาวรียส์มเด็จพระมหาสมณ
เจา้กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 

   

 3) กิจกรรมสวดพระคาถา
ชินบณัชร (ทุกวนัศุกร์ หรือพิธีเคารพ
ธงชาติ) 

   

 4) กิจกรรมนัง่สมาธิ  
(ครูและนกัเรียน) ทุกห้องเรียน       
ณ วดัชิโนรสารามวรวหิาร 

   

 5) กิจกรรมวนัส าคญั
ทางศาสนา 

   

 6) กิจกรรมครูพระ ครู
ต ารวจและครูทหาร 

   

 2.3.2 กจิกรรมศิลปะ นาฏศิลป์
และดนตรี 

50,000  กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ศิลปะ 

 1) กิจกรรมศุกร์สังคีต    
 2) กิจกรรมขบัร้องเพลง
คาราโอเกะ 

   

 3) กิจกรรมประกวด
วาดภาพต่อตา้นยาเสพติดและ
อบายมุข 

   

 2.3.3 กจิกรรมสัปดาห์วันพระ
สุนทรโวหาร (ภู่) ต่อต้าน   ยาเสพ
ติดและอบายมุข 

10,000  กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทย 

 1) กิจกรรมการเรียนรู้
ประวติัและผลงานของพระสุนทร
โวหาร (ภู่) 
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กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผดิชอบ 

 2) กิจกรรมแขง่ขนัทกัษะ    
บูรณาการการต่อตา้นยาเสพติด
และอบายมุข 

   

 3) กิจกรรมการประกวด
การแต่งกายตวัละครในวรรณคดี
ของพระสุนทรโวหาร (ภู่) 

   

 4) กิจกรรมรณรงค์
ต่อตา้นยาเสพติดและอบายมุข
บูรณาการกบัตวัละครในวรรณคดี 

   

 2.3.4 กจิกรรมกฬีาต้าน    ยา
เสพติดและอบายมุข 

10,000 ปีการศึกษา 2559-
2560 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา 

 1) กิจกรรมการแข่งขนั
ฟุตซอล  ตา้นยาเสพติดและ
อบายมุข 

   

 2) กิจกรรมแข่งขนั
ฟุตบอลชิโนลีก 

   

 3) กิจกรรมกีฬาสี    
2.4 กจิกรรมพฒันาบรรยากาศและ
ส่ิงแวดล้อมที่เอือ้ต่อการจัด   การ
เรียนรู้ 

- ปีการศึกษา 2559-
2560 

กลุ่มบริหารทัว่ไป 

 2.4.1 กจิกรรมการจัดสภาพ 
แวดล้อมภายในโรงเรียน 

   

 1) ปรับปรุงโรงอาหาร 250,000   
 2) ปรับปรุงหอ้งน ้าของ
นกัเรียน 

500,000   

 3)ปรับปรุงสนามบาส  
เกสบอล 

100,000   
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กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผดิชอบ 

 4) ปรับปรุง
สภาพแวดลอ้ม และสวนหยอ่ม 

1,971,000   

 5) ปรับปรุงห้องอาหารครู 
 6) จดัท่ีนัง่พกัผอ่น 

50,000 
100,000 

  

 2.4.2 กจิกรรมปรับปรุงแหล่ง
เรียนรู้และอินเทอร์เน็ต 

   

 1) ปรับปรุงหอสมุด
กาญจนาภิเษก 

400,000   

 2) ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

400,000   

 3) ปรับปรุงอินเทอร์เน็ต
และ WiFi 
 2.4.3 กจิกรรมการตดิตั้งกล้อง
วงจรปิดบริเวณจุดอบัและทีล่ับตา 

620,000 
 

500,000 

  

 1) หอ้งน ้านกัเรียนหญิง 
หลงัอาคาร 1 

   

 2) หอ้งน ้านกัเรียนชาย
หลงัอาคาร 1 

   

 3) บริเวณอ่างลา้งมือ 
ทาง เดินไปห้องน ้านกัเรียนหญิง
อาคาร 1 

   

 4) หอ้งน ้านกัเรียนหญิง 
หลงัอาคาร 3 

   

 5) ทางเขา้ห้องน ้า
นกัเรียนชาย อาคาร 5 

   

 6) หอ้งน ้านกัเรียนหญิง 
ติดร้ัว หลงัอาคาร 4 

   

 7)ประตูเล็กหลงั
โรงเรียน อาคาร 4 
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กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผดิชอบ 

 8) หลงัอาคาร 5    
 9) หลงัอาคาร
ประชาสัมพนัธ์ 

   

 10) ป้ายรถประจ าทาง
หนา้โรงเรียน 

   

 2.2.4 กจิกรรมปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยกีระจายเสียงและล าโพง
ทุกจุด 

1,720,000   

3. ขั้นประเมินผล    
 3.1  กจิกรรมห้องเรียนสีขาว - 1-31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการด าเนินงาน 
 3.1.1 รายงานผลการ
ด าเนินงาน(ประเมินตนเองตาม
มาตรฐานห้องเรียนสีขาว) 

   

 3.1.2 ประเมินความพึง
พอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

   

 3.2  กจิกรรมพฒันาระบบดูแล
ช่วย เหลอืนักเรียน 
 3.2.1 รายงานผลการ
ด าเนินงาน (ประเมินตนเองตาม
ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน) 
 3.2.2 ประเมินความพึง
พอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
 3.3  กจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

- 1-31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการด าเนินงาน 

 3.3.1 รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

   

 3.3.2 ประเมินความพึง
พอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
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กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผดิชอบ 

 3.4  กจิกรรมพฒันาบรรยากาศ 
และส่ิงแวดล้อมที่เอือ้ต่อการจัด   
การเรียนรู้ 

   

 3.4.1 รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

   

 3.4.2 ประเมินความพึง
พอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

   

4. ข้ันปรับปรุงและพฒันา - 1-31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการด าเนินงาน 
 น าผลการประเมินมาปรับปรุง
และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

   

9.  งบประมาณ 
9.1 เงินอุดหนุนพฒันาผูเ้รียน - บาท 
9.2   เงินอุดหนุนรายหวั 4,121,000 บาท 
9.3   เงินรายไดส้ถานศึกษา - บาท 
    - เงินระดมทรัพยากร 2,700,000 บาท 
    - เงินอ่ืนๆ (เงินงบประมาณ) - บาท 
 รวมเงินทั้งส้ิน 6,821,000 บาท 
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10.  ระดับความส าเร็จ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือ เกณฑ ์

1. ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของโครงการสถานศึกษา
สีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 

การตอบแบบประเมิน แบบประเมิน ระดบัคุณภาพมาก 

 1.1 กิจกรรมห้องเรียน
สีขาว 

การตอบแบบประเมิน แบบประเมิน ระดบัคุณภาพมาก 

 1 .2  กิ จกรรมพัฒนา
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 

การตอบแบบประเมิน แบบประเมิน ระดบัคุณภาพมาก 

 1.3 กิจกรรมเชิง
สร้างสรรค ์

การตอบแบบประเมิน แบบประเมิน ระดบัคุณภาพมาก 

 1.4 กิจกรรมพฒันา
บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 

การตอบแบบประเมิน แบบประเมิน ระดบัคุณภาพมาก 

2. ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง            
มีความพึงพอใจต่อ
โครงการสถานศึกษา      
สีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 

การตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม ระดบัคุณภาพมาก 

11. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 11.1 นกัเรียนโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยัมีความรู้คู่คุณธรรม และเติบโตเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ 
ไม่ไปขอ้งเก่ียวกบัยาเสพติด 
 11.2 นกัเรียนโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยัสามารถพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพและด าเนินชีวิต
อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 11.3 ครูโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยัสามารถปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
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 11.4 ผูบ้ริหารโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยัสามารถปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
 11.5 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพนกัเรียนและโรงเรียนอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
 11.6 โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยัเป็นโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ ไดรั้บความไวว้างใจและเป็นท่ียอมรับ
ของผูป้กครองและชุมชนอยา่งเด่นชดัและต่อเน่ือง 
 
 
 

ลงช่ือ ............................................. ผูเ้สนอ ลงช่ือ ............................................. ผูต้รวจสอบโครงการ 
 (นางสาวนวพร ชิณวงษ)์   (นางสาววนัเพญ็  วิเชียรรัตน์)  
หวัหนา้งานคณะกรรมการด าเนินงานหอ้งเรียนสีขาว                           หวัหนา้งานแผนงานงาน 

 
 

ลงช่ือ .............................................. ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
 (นายยงยทุธ  เพง็ตะคุ)  
         รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 
 

ลงช่ือ .............................................. ผูอ้นุมติัโครงการ 
     (นายวเิชียร  ชุติมาสกุล)  
            ผูอ้  านวยการโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 
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กจิกรรมห้องเรียนสีขาว 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 
.............................................................. 

1.  หลกัการและเหตุผล 
 ยาเสพติดเป็นปัญหาส าคญัระดบัชาติท่ีรัฐบาลถือเป็นนโยบายท่ีตอ้งเร่งด าเนินการแก้ไข
อยา่งจริงจงั ทั้งน้ี เพราะปัญหายาเสพติดท่ีมีการแพร่ระบาดในทุกพื้นท่ีของประเทศไทย รวมทั้งได้
ระบาดเขา้ไปในสถานศึกษาและได้ทวีความรุนแรงมากข้ึน ส่งผลกระทบต่อการพฒันาประเทศ        
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม รวมทั้งทางด้านการเมือง และความมัน่คงของประเทศ 
นอกจากน้ียงัมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเยาวชน เช่น การด่ืมสุรา สูบบุหร่ี เท่ียวกลางคืน 
การพนนั การทะเลาะวิวาท ติดเกม ส่ือลามกอนาจาร ฟุ่มเฟือย และวตัถุนิยมเกินฐานะ ปัญหาต่างๆ 
ท่ีเกิดข้ึนกบันกัเรียน เป็นพฤติกรรมเบ่ียงเบนท่ีสังคมไม่ยอมรับ การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเป็นส่ิง
ส าคญัประการหน่ึงของโรงเรียนในการพฒันาทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาของนกัเรียน 
 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั จึงได้จดัท า กิจกรรมห้องเรียนสีขาว โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้ครู         
ท่ีปรึกษาชั้น มีนกัเรียนแกนน าเป็นผูใ้ห้ความรู้ ความเขา้ใจการให้ค  าปรึกษา ตกัเตือนเพื่อน กระตุน้
เพื่อน ปลูกฝังค่านิยมท่ีถูกตอ้ง ดูแลช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เพื่อให้เยาวชนของประเทศเป็นเยาวชน
ท่ีมีความรู้ ควบคู่ดว้ยคุณธรรม ไม่ฝักใฝ่อบายมุข และสร้างปัญหาให้กบัสังคม สามารถด ารงตนอยู่
ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพในการพฒันาประเทศไทยใหเ้จริญรุ่งเรืองต่อไป 

2.  วตัถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อใหน้กัเรียนแกนน าประจ าหอ้งเรียน ครูท่ีปรึกษาชั้น และครูแนะแนว ไดเ้ขา้รับการอบรม
ในการใหค้  าปรึกษา และแนะน าเพื่อน ๆ ในหอ้งเรียน 
 2.2 เพื่อให้นกัเรียนท่ีมีปัญหา ไดรั้บค าปรึกษา และค าแนะน าท่ีถูกตอ้ง และเหมาะสมจากนกัเรียน
แกนน า ครูท่ีปรึกษาชั้น และครูแนะแนว 
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 2.3 เพื่อใหน้กัเรียนแกนน าประจ าหอ้งเรียน ซ่ึงมีจิตสาธารณะ รู้จกัเสียสละ ดูแลช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกัน พร้อมทั้งตกัเตือนและแนะน าเพื่อนๆในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหา
อบายมุข และปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีเป็นส่ิงมวัเมาทั้งหลาย 
 2.4 เพื่อใหเ้ครือข่ายนกัเรียนแกนน า โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั สามารถเฝ้าระวงัพฤติกรรมเส่ียง
ของเพื่อน ๆ ไดอ้ยา่งเขม้แขง็ ต่อเน่ือง และย ัง่ยนื 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
 3.1.1 นักเรียนแกนน าประจ าห้องเรียน ครูท่ีปรึกษาชั้น และครูแนะแนว ร้อยละ 90.00                
เขา้รับการอบรมในการใหค้  าปรึกษา และแนะน าเพื่อนๆในหอ้งเรียน 
  3.1.2 นกัเรียนท่ีมีปัญหา ร้อยละ 90.00 ไดรั้บค าปรึกษา และค าแนะน าท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม
จากนกัเรียนแกนน า ครูท่ีปรึกษาชั้น และครูแนะแนว 
 3.1.3 นักเรียนแกนน าประจ าห้องเรียน ร้อยละ 90.00 มีจิตสาธารณะ รู้จกัเสียสละ ดูแล
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั พร้อมทั้งตกัเตือนและแนะน าเพื่อนๆ ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติด ปัญหาอบายมุข และปัญหาอ่ืนๆ ท่ีเป็นส่ิงมวัเมาทั้งหลาย 
 3.1.4  เครือข่ายนกัเรียนแกนน าโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั สามารถเฝ้าระวงัพฤติกรรมเส่ียง
ของเพื่อน ๆ ไดอ้ยา่งเขม้แขง็ ต่อเน่ือง และย ัง่ยนื ร้อยละ 90.00  
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 3.2.1 นกัเรียนแกนน าประจ าห้องเรียน ครูท่ีปรึกษาชั้น และครูแนะแนว ไดเ้ขา้รับการอบรม
ในการใหค้  าปรึกษา และแนะน าเพื่อน ๆ ในหอ้งเรียน อยูใ่นระดบัคุณภาพดีมาก 
 3.2.2 นกัเรียนท่ีมีปัญหา ไดรั้บค าปรึกษาและค าแนะน าท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมจากนกัเ รียน
แกนน า ครูท่ีปรึกษาชั้น และครูแนะแนว ในระดบัคุณภาพดีมาก 
 3.2.3 นกัเรียนแกนน าประจ าห้องเรียน ซ่ึงมีจิตสาธารณะ รู้จกัเสียสละ ดูแลช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั พร้อมทั้งตกัเตือนและแนะน าเพื่อนๆ ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหา
อบายมุขและปัญหาอ่ืนๆ ท่ีเป็นส่ิงมวัเมาทั้งหลาย ในระดบัคุณภาพดีมาก 
 3.2.4 เครือข่ายนกัเรียนแกนน าโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั สามารถเฝ้าระวงัพฤติกรรมเส่ียงของ
เพื่อนๆ ไดอ้ยา่งเขม้แขง็ ต่อเน่ืองและย ัง่ยนื ในระดบัคุณภาพดีมาก 

4.  ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง 
 4.1  คณะกรรมการด าเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาว 
 4.2  ฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรของโรงเรียน 
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 4.3  เครือข่ายผูป้กครองโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 
 4.4  นกัเรียนแกนน า 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
           ปีการศึกษา 2559 - ปีการศึกษา 2560 

6.  สถานที่ 
 โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 

7.  ผู้รับผดิชอบกจิกรรม 
 นางสาวนวพร ชิณวงษ ์ หวัหนา้งานคณะกรรมการด าเนินงานหอ้งเรียนสีขาว 

8.  วธีิด าเนินกจิกรรม 
 8.1 ขั้นวางแผน 
 8.1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการหอ้งเรียนสีขาว 
 8.1.2  ประชุมคณะกรรมการห้องเรียนสีขาว เพื่อวางแผน และก าหนดขอบข่ายในการด าเนินงาน 
 8.1.3  จดัท ากิจกรรมหอ้งเรียนสีขาว 
 8.1.4  แต่งตั้งคณะท างาน กิจกรรมหอ้งเรียนสีขาว (ทีมงานในหอ้งเรียน) 
 8.1.5  จดัพิธีลงนาม MOU ระหว่าง ผูอ้  านวยการโรงเรียน สถานีต ารวจนครบาลบางกอกน้อย 
วดัชิโนรสารามวรวหิาร และโรงพยาบาลธนบุรี 
 8.1.6  จดัอบรมนกัเรียนแกนน า ครูท่ีปรึกษาชั้น และครูแนะแนว ให้ความรู้ความเขา้ใจใน
กระบวนการด าเนินงาน และมอบหมายความรับผดิชอบ 
 8.2 ขั้นด าเนินการ 
 8.2.1  กิจกรรมจัดอบรมนักเรียนแกนน า เพื่อจัดองค์กรภายในห้องเรียนสีขาว เป็น 4 ฝ่าย 
ดังนี ้
 1)  ฝ่ายการเรียน : แต่งตั้งทีมงานแกนน าฝ่ายวชิาการคอยช่วยเหลือเพื่อนๆ ให้มีความรู้
ความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนการสอน จดัท าแหล่งเรียนรู้ มุมความรู้ และป้ายนิเทศภายใน
หอ้งเรียน และจดัท าสรุปผลสัมฤทธ์ิของเพื่อนๆ ทุกคนในหอ้งเรียน 
 2)  ฝ่ายการงาน : แต่งตั้งทีมงานแกนน าฝ่ายการงาน ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายใน
ห้อง และรอบๆ ห้องเรียน ดูแลรักษาทรัพยส์มบติัของห้องเรียน และจดัท าสมุดบนัทึกกิจกรรม
หอ้งเรียนสีขาว ในการปฏิบติังานทั้ง 4 ฝ่าย ตามโครงสร้างหอ้งเรียนสีขาว 
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 3)  ฝ่ายสารวัตรนักเรียน : แต่งตั้งทีมงานแกนน าฝ่ายสารวตัรนกัเรียน เฝ้าระวงัและสอดส่อง
ดูแลพื้นท่ีมุมอบั หอ้งน ้า และแหล่งมัว่สุม รวมทั้งเฝ้าระวงั สอดส่องดูแล ให้ความช่วยเหลือ และให้
ค  าปรึกษาแก่เพื่อนนกัเรียนกลุ่มเส่ียง 
 4)  ฝ่ายกิจกรรม : แต่งตั้งทีมงานแกนน าฝ่ายกิจกรรม จดักิจกรรมเชิงสร้างสรรคภ์ายใน
หอ้งเรียน ใหค้วามร่วมมือในการจดักิจกรรมทั้งภายในและนอกโรงเรียน 
  8.2.2  กจิกรรมกลยุทธ์ห้องเรียนสีขาว 
ด าเนินกิจกรรม จ านวน 4 กิจกรรม ดงัน้ี 
 1)  มีแหล่งเรียนรู้ : จดับอร์ด ส่ือส่ิงพิมพ ์วารสาร หนงัสือพิมพ ์ท่ีให้ความรู้เก่ียวกบั 
ยาเสพติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวยัอนัควร อบายมุข และอุบติัภยัต่างๆ มาน าเสนอให้เพื่อนๆ 
ไดรั้บรู้ตามสถานการณ์ปัจจุบนั 
 2)  ดูแลช่วยเหลือ : นกัเรียนแกนน าให้ค  าปรึกษา และแนะน าแก่เพื่อนๆ ดา้นปัญหา 
ดา้นการเรียน และอ่ืนๆ หากไม่สามารถช่วยเพื่อนไดจ้ะรายงานใหค้รูท่ีปรึกษาทราบ 
 3)  เอือ้เฟ้ือด้วยคุณธรรม : ก าหนดหลกัธรรมประจ าห้องเรียน เป็นหลกัธรรมค าสอน
ท่ีนกัเรียนทุกคนในห้องเรียนนบัถือและปฏิบติัตามจะท าให้นกัเรียนมีความรัก ความสามคัคีและ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
 4)  สร้างสรรค์ด้วยกจิกรรม : จดักิจกรรมท่ีจะช่วยใหน้กัเรียนเกิดความสามคัคี และใช้
เวลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ เช่น การเล่นกีฬา การเล่นดนตรี ศิลปะ และกิจกรรมตามความสนใจ 
 8.3 ข้ันสรุปและประเมิน 
   8.3.1 นกัเรียนแกนน าส่งสรุปรายงานการปฏิบติังานเดือนละ 1 คร้ัง 
  8.3.2 ประเมินผลกระบวนการด าเนินงาน 
           8.3.3 คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมประชุมเพื่อสรุปและประเมินผลการด าเนินงาน แต่
ละกิจกรรมของโครงการ ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง 
  8.3.4 จดัท ารายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมเสนอผูอ้  านวยการโรงเรียน ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง 
 8.4 ข้ันปรับปรุงและพฒันา 
 น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

9.  งบประมาณ 
 จากกิจกรรมประกวดห้องเรียนดีเด่น จ านวน 25,860  บาท 

10.  การติดตามและประเมินผล 
   10.1  ประเมินความพร้อมก่อนด าเนินการ 
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 10.2  ประเมินกระบวนการการด าเนินกิจกรรม 
 10.3  ประเมินสรุปจากแฟ้มการด าเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวทุกหอ้งเรียน ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
11. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 11.1  นกัเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม เติบโตเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ ไม่ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด
และอบายมุข 
 11.2  โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยัมีหอ้งเรียนสีขาวทุกหอ้งเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อ
นกัเรียน 
 11.3  โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยัเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 
 
ลงช่ือ ............................................ ผูเ้สนอ ลงช่ือ ................................... ผูต้รวจสอบกิจกรรม 

                 (นางสาวนวพร  ชิณวงษ)์       (นางสาววนัเพญ็  วิเชียรรัตน์) 
หวัหนา้งานคณะกรรมการด าเนินงานหอ้งเรียนสีขาว               หวัหนา้งานแผนงาน 
  

 
 
 

ลงช่ือ .................................................... ผูเ้ห็นชอบกิจกรรม 
                 (นายยงยทุธ  เพง็ตะคุ) 
   รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 

ลงช่ือ .................................................... ผูอ้นุมติักิจกรรม 
               (นายวเิชียร  ชุติมาสกุล) 
   ผูอ้  านวยการโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 
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กจิกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 
.............................................................. 

1.  หลกัการและเหตุผล 
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาอยูใ่นช่วงวยัรุ่น ซ่ึงจดัเป็นวยัวิกฤติ เน่ืองจากเป็นวยัท่ีมีภาวะอารมณ์
แปรปรวนสูง วุฒิภาวะทางอารมณ์ยงัไม่สมบูรณ์ มีความสับสนในการวางบทบาทของตนเอง ขาด
ทกัษะและประสบการณ์ในการเผชิญกบัปัญหาของวยัรุ่น ประกอบกับการขาดแรงสนับสนุนท่ี
เหมาะสมจากสังคม อาจท าให้วยัรุ่นมีปัญหาด้านสุขภาพจิต เช่นความวิตกกังวลเก่ียวกับการ
เปล่ียนแปลงของร่างกาย และความสับสนในการปฏิบติัตวัต่อกลุ่มเพื่อน เป็นตน้ ดงันั้นครูจึงเป็น
บุคลากรท่ีเป็นแรงสนบัสนุนทางสังคมท่ีส าคญัส าหรับวยัรุ่น ไม่นอ้ยไปกวา่พ่อแม่ หรือกลุ่มเพื่อน 
ท่ีสามารถเสริมสร้างใหเ้ยาวชนของชาติมีภูมิคุม้กนัในการเผชิญกบัภาวะความเครียดนานบัประการ 
โดยการให้ความรู้ สร้างทกัษะทางสังคม และความสามารถในการปรับตวัให้กบัวยัรุ่นดว้ยความ
เขา้ใจ ความรัก และความปรารถนาอนัแรงกล้าในการพฒันาลูกศิษยใ์ห้เป็นเยาวชนท่ีมีคุณภาพ
ต่อไประบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เป็นกระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  อย่าง
เป็นระบบ มีขั้นตอน มีครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรหลกัในการด าเนินงาน โดยมีส่วนร่วมของบุคลากร
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไดแ้ก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผูป้กครอง ชุมชน ผูบ้ริหาร และครูทุกคน การดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นการส่งเสริม พฒันา 
ป้องกนั และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่นกัเรียน 

2.  วตัถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อใหน้กัเรียนไดรั้บการดูแลช่วยเหลืออยา่งทัว่ถึงและตรงตามสภาพปัญหา 
 2.2 เพื่อใหส้ัมพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครูเป็นไปดว้ยดีและอบอุ่น 
 2.3 เพื่อใหน้กัเรียนรู้จกัตนเอง และควบคุมตนเองได ้
 2.4 เพื่อใหน้กัเรียนมีการพฒันาการความฉลาดทางอารมณ์ 
 2.5 เพื่อใหน้กัเรียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข 
 



 424 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
 3.1.1 นกัเรียน ร้อยละ 90.00 ไดรั้บการดูแลช่วยเหลืออยา่งทัว่ถึง และตรงตามสภาพปัญหา 
 3.1.2 นกัเรียน ร้อยละ 90.00 มีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อ ครู และผูอ่ื้น 
 3.1.3 นกัเรียน ร้อยละ 90.00 รู้จกัตนเองและควบคุมตนเองได ้
 3.1.4 นกัเรียน ร้อยละ 90.00 มีการพฒันาการความฉลาดทางอารมณ์ 
 3.1.5 นกัเรียน ร้อยละ 90.00 เรียนรู้อยา่งมีความสุข 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  3.2.1 นกัเรียนไดรั้บการดูแลช่วยเหลืออยา่งทัว่ถึง และตรงตามสภาพปัญหา ในระดบัคุณภาพ  
         ดีมาก 
  3.2.2 สัมพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครูเป็นไปดว้ยดี และอบอุ่น ในระดบัคุณภาพดีมาก 
  3.2.3 นกัเรียนรู้จกัตนเอง และควบคุมตนเองได ้ในระดบัคุณภาพดีมาก 
  3.2.4  นกัเรียนมีพฒันาการความฉลาดทางอารมณ์ ในระดบัคุณภาพดีมาก 
  3.2.5 นกัเรียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข ในระดบัคุณภาพดีมาก 

4.  ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง 
 4.1  รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 4.2  คณะกรรมการด าเนินงานการพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
 4.3  คณะครู และบุคลากรของโรงเรียน 
 4.5  นกัเรียน 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีการศึกษา 2559 - ปีการศึกษา 2560 

6.  สถานที ่
 โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 

7.  ผู้รับผดิชอบกจิกรรม 
 คณะกรรมการด าเนินงานการพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

8.  วธีิด าเนินกจิกรรม 
 8.1 ขั้นวางแผน 
 8.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
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  8.1.2 ประชุมคณะกรรมการพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเพื่อวางแผน และก าหนด
ขอบข่ายในการด าเนินงาน 
  8.1.3 จดัท ากิจกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
 8.2 ขั้นด าเนินการ 
  8.2.1 กจิกรรมการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
       ด าเนินกิจกรรม จ านวน 4 กิจกรรม ดงัน้ี 
 1) การรู้จกันกัเรียนดา้นความสามารถ เช่น การเรียน ความสามารถพิเศษ 
 2) การรู้จกันกัเรียนดา้นสุขภาพ เช่น สุขภาพกาย สุขภาพจิต และพฤติกรรม เป็นตน้ 
 3) การรู้จกันกัเรียนดา้นครอบครัว เช่น ดา้นเศรษฐกิจ การเล้ียงดู 
 4) การรู้จกันกัเรียนดา้นความปลอดภยั เช่น ปัญหาทางเพศ การเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด 
 8.2.2 กจิกรรมการคัดกรองนักเรียน 
 ด าเนินการคดักรองนกัเรียนแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 
 1) กลุ่มปกติ 
 2) กลุ่มเส่ียง 
 3) กลุ่มมีปัญหา 
 4) กลุ่มท่ีมีความสามารถพิเศษ 
 8.2.3  กจิกรรมการป้องกนัและแก้ไขปัญหา 
 มีเทคนิควธีิการท่ีครูท่ีปรึกษาจ าเป็นตอ้งด าเนินการ 3 กิจกรรม ดงัน้ี 
 1) การเยีย่มบา้นนกัเรียน 
 2) การใหค้  าปรึกษาเบ้ืองตน้ 
 3) การจดักิจกรรมเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
 8.2.4  กจิกรรมการส่งเสริมพฒันานักเรียน 
 กิจกรรมหลกัส าคญัท่ีโรงเรียนตอ้งด าเนินการ มี 3 กิจกรรม ดงัน้ี 
 1) การจดักิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) 
 2) การจดัประชุมผูป้กครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) 
 3) การจดักิจกรรมเสริมสร้างทกัษะการด ารงชีวิต เช่น กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และกิจกรรม
ลูกเสือ–เนตรนารี 
 8.2.5  กจิกรรมการส่งต่อนักเรียน 
 การด าเนินงานแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ดงัน้ี 
 1)  การส่งต่อภายใน เช่น ส่งต่อครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจ าวชิา หรือฝ่ายปกครอง 
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 2)  การส่งต่อภายนอก ครูแนะแนว หรือฝ่ายปกครองเป็นผูด้  าเนินการส่งต่อไปยงั
ผูเ้ช่ียวชาญภายนอก 
 8.3 ขั้นประเมินผล 
 8.3.1 คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมก ากบัและติดตามการปฏิบติังานเป็นระยะ ๆ 
 8.3.2 ประเมินผลกระบวนการด าเนินงาน 
 8.3.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมเพื่อสรุปและประเมินผลการด าเนินงาน          
แต่ละกิจกรรมของโครงการ ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง 
 8.3.4 จดัท ารายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม และน าเสนอผูอ้  านวยการโรงเรียน ปีการศึกษาละ 
1 คร้ัง 
 8.4 ขั้นปรับปรุงและพฒันา 
 น าขอ้มูลจากการประเมินผลมาปรับปรุงและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

9.  งบประมาณ 
 - 

10.  การติดตามและประเมินผล 
 10.1  ประเมินกระบวนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 10.2  ประเมินจากขอ้มูลการเยีย่มบา้นนกัเรียน 
 10.3  ประเมินจากระเบียนสะสม แบบประเมินพฤติกรรมนกัเรียน (SDQ) และแบบบนัทึกสรุป
การคดักรองและช่วยเหลือนกัเรียนเป็นรายบุคคล 

11.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 11.1 นกัเรียนทุกคนไดรั้บการดูแลช่วยเหลือจากครูท่ีปรึกษาชั้นตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 
 11.2 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั มีระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลต่อนกัเรียน ส่งผลใหน้กัเรียนปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 11.3 โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั เป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
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ลงช่ือ ............................................ ผูเ้สนอ ลงช่ือ ................................... ผูต้รวจสอบกิจกรรม 

                (นางสาวสุจิรดา  โพธ์ิเทศ)           (นางสาววนัเพญ็  วิเชียรรัตน์) 
        หวัหนา้งานคณะกรรมการด าเนินงาน 
       การพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

                   หวัหนา้งานแผนงาน 
 
 

 
 

ลงช่ือ .................................................... ผูเ้ห็นชอบกิจกรรม 
              (นายยงยทุธ  เพง็ตะคุ) 
   รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 

ลงช่ือ .................................................... ผูอ้นุมติักิจกรรม 
             (นายวเิชียร  ชุติมาสกุล) 
    ผูอ้  านวยการโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 
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กจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 
.............................................................. 

1.  หลกัการและเหตุผล 
วยัรุ่นหรือเยาวชน เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีจะเติบโตเป็นก าลังท่ีส าคัญของประเทศชาติ  จาก
การศึกษาพบว่า วยัรุ่นมีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างใน 3 รูปแบบหลกั ไดแ้ก่ การเรียนพิเศษ      ใน
สถาบนักวดวิชาต่าง ๆ การรวมตวัท ากิจกรรมท่ีช่ืนชอบ และการรวมตวัท ากิจกรรมท่ีไม่เหมาะสม
ในสถานท่ีท่ีไม่เหมาะสม เช่น การเสพยาเสพติด การเล่นเกม การพนนั และการสูบบุหร่ี เป็นตน้ 
ดงันั้นโรงเรียนซ่ึงเป็นสถาบนัการศึกษามีหน้าท่ีจดัการศึกษาเพื่อให้เยาวชนไดมี้โอกาสศึกษาเล่า
เรียนตามอตัภาพของบุคคลท่ีพึงกระท าได้ เพื่อให้เยาวชนได้พฒันาทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และ
สังคม และเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติสืบไป ทั้ งน้ี การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ใน
สถานศึกษา จึงเป็นส่ิงจ าเป็นและส าคญัยิ่งท่ีจะช่วยส่งเสริมพฒันาลกัษณะนิสัยอนัพึงประสงคข์อง
เยาวชน ช่วยใหไ้ดมี้โอกาสเขา้ใจ มีความรัก และซาบซ้ึงกบักิจกรรมเวลาวา่ง รู้จกัใชเ้วลาวา่งให้เกิด
ประโยชน์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์อย่างมีจุดหมาย ส่งเสริมการสร้างลกัษณะนิสัย  
และความเป็นพลเมืองท่ีดีในอนาคต เสริมสร้างประสบการณ์และลกัษณะนิสัยท่ีพึงประสงค์ใน
รูปแบบต่างๆ อีกทั้งเพื่อความสนุกสนานร่ืนเริงนอกเวลาเรียน หรือเป็นกิจกรรมพิเศษเพื่อการพฒันา
คุณภาพชีวิตท่ีดี เพื่อพฒันาจิตใจ ผูเ้รียนให้มีคุณธรรม และจริยธรรม สามารถปรับตวัให้เขา้กบั
สังคมไดเ้ป็นอยา่งดี รวมทั้งสามารถคน้พบส่ิงท่ีเขาตอ้งการและความถนดัตามธรรมชาติของตวัเขา
เองไดเ้ป็นอยา่งดี โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยัจึงไดจ้ดัท า “กิจกรรมเชิงสร้างสรรค”์ เพื่อให้นกัเรียนได้
ใช้เวลาว่างในการรวมตวักนัท ากิจกรรมท่ีตนเองสนใจ ช่ืนชอบ และมีความถนัด ซ่ึงจะส่งผลให้
นกัเรียนห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข 
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2.  วตัถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้นกัเรียนรู้จกัใช้เวลาว่างในการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีตนเองสนใจ ช่ืนชอบ และมีความ
ถนดั ทางดา้นศิลปะ ดนตรี กีฬา หรือนนัทนาการต่าง ๆ 
 2.2 เพื่อใหน้กัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมในการกล่อมเกลาจิตใจ ใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 2.3 เพื่อให้นกัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ และตระหนกัถึงโทษภยัของยาเสพติด ส่ิงมอมเมา รวมถึง
บุหร่ี สุรา และอบายมุขต่าง ๆ 
 2.4 เพื่อให้นกัเรียนมีความสามารถในการตดัสินใจแกปั้ญหา รู้เท่าทนั และกลา้ปฏิเสธส่ิงท่ีเป็น
พิษภยั อนัตราย พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์และอบายมุขต่าง ๆ 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 3.1.1 นกัเรียนร้อยละ 90.00 รู้จกัใชเ้วลาวา่งในการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีตนเองสนใจ ช่ืนชอบ และ
มีความถนดัทางดา้นศิลปะ ดนตรี กีฬา หรือนนัทนาการต่างๆ 
 3.1.2 นกัเรียน ร้อยละ 90.00 มีคุณธรรม จริยธรรม ในการกล่อมเกลาจิตใจให้มีคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์
 3.1.3 นกัเรียน ร้อยละ 90.00 มีความรู้ความเขา้ใจ และตระหนกัถึงโทษภยัของยาเสพติด ส่ิง
มอมเมา รวมถึงบุหร่ี สุรา และอบายมุขต่างๆ 
 3.1.4 นกัเรียนร้อยละ 90.00 มีความสามารถในการตดัสินใจ แก้ปัญหา รู้เท่าทนั และกล้า
ปฏิเสธส่ิงท่ีเป็นพิษภยั อนัตราย พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์และอบายมุขต่างๆ 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
 3.2.1 นกัเรียนรู้จกัใชเ้วลาวา่งในการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีตนเองสนใจ ช่ืนชอบ และมีความถนดั
ทางดา้นศิลปะ ดนตรี กีฬา หรือนนัทนาการต่าง ๆ อยูใ่นระดบัคุณภาพดีมาก 
 3.2.2 นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ในการกล่อมเกลาจิตใจให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์อยู่
ในระดบัคุณภาพดีมาก 
 3.2.3 นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ และตระหนกัถึงโทษภยัของยาเสพติด ส่ิงมอมเมา รวมถึง
บุหร่ี สุรา และอบายมุขต่างๆ อยูใ่นระดบัคุณภาพดีมาก 
 3.2.4 นกัเรียนมีความสามารถในการตดัสินใจ แกปั้ญหา รู้เท่าทนั และกลา้ปฏิเสธส่ิงท่ีเป็น
พิษภยั อนัตราย พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์และอบายมุขต่างๆ ในระดบัคุณภาพดีมาก 

4.  ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง 
 4.1 รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารวชิาการ 
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 4.2 คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์
 4.3 คณะครู และบุคลากรของโรงเรียน 
 4.4 นกัเรียน 
 4.5 พระภิกษุ จากวดัชิโนรสารามวรวหิาร 
 4.6 นายทหาร จากกองบญัชาการฐานทพัเรือกรุงเทพ 
 4.7 นายต ารวจ จากสถานีต ารวจนครบาลบางกอกนอ้ย 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีการศึกษา 2559 – ปีการศึกษา 2560 

6.  สถานที ่
 โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 

7.  ผู้รับผดิชอบกจิกรรม 
 นายเสกสันติ  รจนากร  หวัหนา้งานคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์

8.  วธีิด าเนินกจิกรรม 
 8.1 ขั้นวางแผน 
 8.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์
 8.1.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์
 8.1.3 จดัท ากิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์
 8.2 ขั้นด าเนินการ 
 8.2.1  กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
 1) กิจกรรมอ่ิมบุญ นกัเรียนท าบุญใส่บาตรพระทุกวนั วนัละ 1 หอ้งเรียน 
 2) กิจกรรมสักการะพระอนุสาวรียส์มเด็จพระมหาสมณเจา้กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
นกัเรียนสักการะพระอนุสาวรียฯ์ ทุกวนัพระ 
 3) กิจกรรมสวดพระคาถาชินบญัชร นกัเรียนทุกคนสวดพระคาถาชินบญัชรทุกวนัศุกร์ 
หลงัจากเสร็จพิธีเขา้แถวเคารพธงชาติ 
 4) กิจกรรมนัง่สมาธิ นกัเรียนทุกระดบัชั้น ทุกห้องเรียนฝึกปฏิบติันัง่สมาธิ ณ วดัชิโนรสา
รามวรวหิาร ตามตารางเรียนท่ีจดั มีคุณครูควบคุมดูแล และฝึกปฏิบติัสมาธิเป็นตวัอยา่งแก่นกัเรียน 
  5) กิจกรรมวนัส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วนัวิสาขบูชา วนัอาสาฬหบูชา และ
เขา้พรรษา เป็นตน้ 
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  6) กิจกรรม “ครูพระ” “ครูทหาร” และ “ครูต ารวจ” โรงเรียนไดร่้วมมือกบัวดัชิโนรสาราม
วรวิหาร กองบญัชาการฐานทพัเรือกรุงเทพ และสถานีต ารวจนครบาลบางกอกน้อย จดักิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งใหค้วามรู้เร่ืองชาติไทย พระมหากษตัริย ์ยาเสพติดและอบายมุข
แก่นกัเรียน 
 8.2.2 กจิกรรมศิลปะ นาฏศิลป์และดนตรี 
 1) กิจกรรมศุกร์สังคีต 
 2) กิจกรรมการขบัร้องเพลงคาราโอเกะ 
 3) กิจกรรมการประกวดวาดภาพต่อตา้นยาเสพติดและอบายมุข 
 8.2.3 กจิกรรมสัปดาห์วนัพระสุนทรโวหาร (ภู่) ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข 
 1) กิจกรรมการเรียนรู้ประวติัและผลงานของสุนทรภู่ 
 2) กิจกรรมการแข่งขนัทกัษะบูรณาการการต่อตา้นยาเสพติดและอบายมุข 
 3) กิจกรรมการประกวดการแต่งกายตวัละครในวรรณคดีของสุนทรภู่ 
 4) กิจกรรมรณรงค์ต่อตา้นยาเสพติดและอบายมุขบูรณาการกบัตวัละครในวรรณคดี
ของสุนทรภู่ 
 8.2.4  กจิกรรมกฬีาต้านภัยยาเสพติดและอบายมุข 
 1) กิจกรรมการแข่งขนัฟุตซอลตา้นยาเสพติดและอบายมุข 
 2) กิจกรรมการแข่งขนัฟุตบอลชิโนลีค 
 3) กิจกรรมกีฬาสีประจ าปีการศึกษา 

 8.3  ขั้นประเมินผล 
  8.3.1 คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมก ากบัและติดตามการปฏิบติังานเป็นระยะๆ 
 8.3.2 ประเมินผลกระบวนการด าเนินงาน 
 8.3.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมเพื่อสรุปและประเมินผลการด าเนินงาน     
แต่ละกิจกรรมของโครงการ ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง 
 8.3.4 จดัท ารายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม และน าเสนอผูอ้  านวยการโรงเรียน ปีการศึกษา 
ละ 1 คร้ัง 
 8.4  ข้ันปรับปรุงและพฒันา 
 น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

9.  งบประมาณ 

 จากกิจกรรมวนัส าคญัทางศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
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10. การติดตามและประเมินผล 
 10.1 ประเมินผลกระบวนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 10.2 ประเมินผลความพึงพอใจของนกัเรียน 
11. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
  11.1 การด าเนินงานกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ กล่อมเกลา ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข 
      11.2 โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยัเป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 
 

ลงช่ือ ............................................ ผูเ้สนอ ลงช่ือ ................................... ผูต้รวจสอบกิจกรรม 
                   (นายเสกสันติ  รจนากร)         (นางสาววนัเพญ็  วิเชียรรัตน์) 
         หวัหนา้งานคณะกรรมการด าเนินงาน 
                   กิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์

              หวัหนา้งานแผนงาน 

  
 
 

ลงช่ือ .................................................... ผูเ้ห็นชอบกิจกรรม 
                    (นางสุดใจ  จตุัพร) 
                      ครูช านาญการพิเศษ ปฏิบติัหนา้ท่ี 
                                          รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารวชิาการ 
 
 
 

ลงช่ือ .................................................... ผูอ้นุมติักิจกรรม 
                (นายวเิชียร  ชุติมาสกุล) 
      ผูอ้  านวยการโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 
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กจิกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 
.............................................................. 

1.  หลกัการและเหตุผล 
การบริหารจดัการท่ีท าใหโ้รงเรียนมีการพฒันาท่ีสมบูรณ์ คือ การพฒันาบรรยากาศ        และส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีเอ้ืออ านวยใหเ้ป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ สามารถจดัการศึกษาไดอ้ยา่งดี ท าให้นกัเรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด ได้รับการพฒันาอย่างครบถว้นทุกดา้น เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 
ดงันั้น การจดับรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนจึงมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะเอ้ือให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ ช่วยใหน้กัเรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม มีความรับผิดชอบและเขา้ใจถึงสภาพ
ของตนเอง นอกจากน้ีสภาพแวดลอ้มท่ีดีในสถานศึกษายงัช่วยอ านวยความสะดวกให้นกัเรียนได้
เรียนรู้ตามความสามารถ ความสนใจ ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้อย่างมีความสุขจากสภาพแวดลอ้มท่ีดี ห่างไกลยา
เสพติดและอบายมุขโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั จดัการเรียนการสอนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ไดจ้ดัท า “กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการ
เรียนรู้” ให้โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มท่ีสะอาด สวยงาม ร่มร่ืน มีห้องสมุด มีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีระบบการให้บริการส่ือ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เหมาะสมกบัผูเ้รียน และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียน รวมทั้งการพฒันาจุดอบัและท่ีลบัตา
ของโรงเรียน ให้นักเรียนเรียนรู้อยู่ในโรงเรียนได้อย่างปลอดภยั มีความสุข รู้จกัหลีกเล่ียงหรือ
ป้องกนัตนเองจากอุบติัเหตุ ส่ิงมอมเมาและอบายมุข 

2.  วตัถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อใหโ้รงเรียนมีสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน สะอาด สวยงาม ร่มร่ืน ถูกสุขลกัษณะ มีจ านวน
เพียงพอต่อความตอ้งการ และใช้การได้ดี ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข และมีสุขภาพ
อนามยัท่ีดี  
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 2.2 เพื่อใหโ้รงเรียนมีหอ้งสมุด มีแหล่งเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีระบบการให้บริการ
ส่ือ และการให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต WIFI ท่ีทนัสมยั และสอดคล้องกบัความต้องการของ
นกัเรียน เป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านใหแ้ก่นกัเรียนอยา่งย ัง่ยนื 
 2.3 เพื่อให้โรงเรียนมีกล้องวงจรปิดบริเวณจุดอบั จุดเส่ียง ท่ีลบัตา และบริเวณจุดต่างๆ ภายใน
โรงเรียน รวมทั้งหมด 64 จุด สามารถบนัทึกภาพเหตุการณ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเปิดจอภาพไว้
ตลอดวนั ส่งผลใหน้กัเรียนอยูภ่ายในบริเวณโรงเรียนไดอ้ยา่งปลอดภยั ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 3.1.1 โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน ร้อยละ 90.00 มีความเป็นระเบียบ ปลอดภยั 
ถูกสุขลกัษณะ มีจ านวนเพียงพอต่อความตอ้งการ และใชก้ารไดดี้ ส่งผลให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งมี
ความสุข และมีสุขภาพอนามยัท่ีดี 
 3.1.2 โรงเรียนมีห้องสมุด มีแหล่งเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีระบบการให้บริการส่ือ 
และการให้บริการอินเทอร์เน็ต WIFI ร้อยละ 90.00 ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
นกัเรียน เป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านใหแ้ก่นกัเรียนอยา่งย ัง่ยนื 
 3.1.3 โรงเรียนมีกล้องวงจรปิดบริเวณจุดอบั จุดเส่ียง ท่ีลับตาและบริเวณจุดต่างๆ ภายใน
โรงเรียน รวมทั้งหมด 64 จุด ร้อยละ 100.00 สามารถบนัทึกภาพเหตุการณ์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
และเปิดจอภาพทั้งหมดไวต้ลอดวนั ส่งผลให้นกัเรียนอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนไดอ้ย่างปลอดภยั
ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข  
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 3.2.1 โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนสะอาด มีความเป็นระเบียบ ปลอดภยั ถูกหลกั
อนามยั มีจ  านวนเพียงพอต่อความตอ้งการ และใชก้ารไดดี้ ในระดบัคุณภาพดีมาก ส่งผลให้นกัเรียน
ไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข และมีสุขภาพอนามยัท่ีดีมาก 
 3.2.2 โรงเรียนมีห้องสมุด มีแหล่งเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีระบบการให้บริการส่ือ 
และการให้บริการอินเทอร์เน็ต WIFI ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียน ในระดบั
คุณภาพดีมาก เป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านใหแ้ก่นกัเรียนอยา่งย ัง่ยนื 
 3.2.3 โรงเรียนมีกลอ้งวงจรปิด บริเวณจุดอบั จุดเส่ียง ท่ีลบัตา และบริเวณจุดต่างๆ ภายใน
โรงเรียน รวมทั้งหมด 64 จุด สามารถบนัทึกภาพเหตุการณ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเปิดจอภาพ
ทั้งหมด 4 จอ ไวต้ลอดวนั ในระดบัคุณภาพดีมาก ส่งผลให้นกัเรียนอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนได้
อยา่งปลอดภยั ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข  
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4.  ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง 
 4.1 รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารทัว่ไป 
 4.2 รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารวชิาการ 
 4.3 รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 4.4 คณะกรรมการด าเนินงานพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม 
 4.5 ลูกจา้งประจ า – นกัการภารโรง และแม่บา้นท าความสะอาด 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีการศึกษา 2559 – ปีการศึกษา 2560 

6.  สถานที ่
 โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 

7.  ผู้รับผดิชอบกจิกรรม 
 นายสมชาย  รักเช้ือ  หวัหนา้งานคณะกรรมการด าเนินงานพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม 

8.  วธีิด าเนินกจิกรรม 
 8.1 ขั้นวางแผน 
 8.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
 8.1.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
เพื่อวางแผนและก าหนดขอบข่ายในการด าเนินงาน 
 8.1.3 จดัท ากิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
 8.2 ขั้นด าเนินการ 
 8.2.1 กจิกรรมการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 
 1) ปรับปรุงโรงอาหารใหส้ะอาด ถูกสุขลกัษณะ และมีความปลอดภยั 
 2) ปรับปรุงหอ้งสุขาใหส้ะอาด ประหยดัน ้า และมีความปลอดภยั 
 3) ปรับปรุงสนามบาสเกตบอลใหไ้ดม้าตรฐาน 
 4) ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม และสวนหยอ่มใหส้วยงาม ร่มร่ืน มัน่คงแขง็แรงและปลอดภยั 
 5) จดัท่ีนัง่พกัผ่อน (โต๊ะ– เกา้อ้ี) บริเวณพื้นท่ีพกัผ่อน ให้นกัเรียนไดน้ัง่พกัผ่อน และท า
การบา้นในช่วงพกัและตอนเยน็ 
 8.2.2 กจิกรรมการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และอนิเตอร์เน็ต 
 1) ปรับปรุงหอสมุดกาญจนาภิเษก ให้มีระบบการให้บริการส่ือท่ีทนัสมยัและสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของนกัเรียน 
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 2) ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้มีส่ือและอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั 
ใหน้กัเรียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 3) ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต WIFI ใหน้กัเรียนสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งรวดเร็ว เอ้ือให้
นกัเรียนเรียนรู้ดว้ยตนเองหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกบัเพื่อน ๆ 
 8.2.3 กจิกรรมการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดอบัและทีล่บัตา 
 1) หอ้งน ้านกัเรียนหญิง หลงัอาคาร 1 (ตวัไกล) 
 2) หอ้งน ้านกัเรียนชาย หลงัอาคาร 1 (ตวัใกล)้ 
 3) บริเวณอ่างลา้งมือ ทางเดินไปหอ้งน ้านกัเรียนหญิงอาคาร 1 
 4) หอ้งน ้านกัเรียนหญิง หลงัอาคาร 3 
 5) ทางเขา้หอ้งน ้านกัเรียนชาย อาคาร 5 
 6) หอ้งน ้านกัเรียนหญิงติดร้ัว หลงัอาคาร 4 
 7) ประตูเล็กหลงัโรงเรียน อาคาร 4 
 8) หลงัอาคาร 5 
 9) หลงัอาคารประชาสัมพนัธ์ 
 10) ป้ายรถเมลห์นา้โรงเรียน 
 8.3 ขั้นประเมินผล 
 8.3.1 คณะกรรมการด าเนินงานก ากบัและติดตามการปฏิบติังานเป็นระยะๆ 
 8.3.2 ประเมินผลกระบวนการด าเนินงาน 
 8.3.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อสรุปและประเมินผลการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม
ของโครงการ ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง 
 8.3.4 จดัท ารายงานผลการด าเนินงาน และน าเสนอผูอ้  านวยการโรงเรียน ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง 
 8.4 ข้ันปรับปรุงและพฒันา 
 น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

9.  งบประมาณ 
 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมของกลุ่มบริหารทัว่ไป 

10. การติดตามและประเมินผล 
 10.1 ประเมินผลกระบวนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 10.2 ประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
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11. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 11.1 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปรับปรุงและพฒันาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ การให้บริการ
อินเทอร์เน็ต WIFI สอดคลอ้งและเพียงพอกบัความตอ้งการของนกัเรียน และพฒันา จุดอบั จุดเส่ียง 
และท่ีลบัตาใหป้ลอดภยั ส่งผลใหน้กัเรียนห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข 
 11.2 โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 
 

ลงช่ือ ............................................ ผูเ้สนอ ลงช่ือ ................................... ผูต้รวจสอบกิจกรรม 
(นายสมชาย  รักเช้ือ)         (นางสาววนัเพญ็  วิเชียรรัตน์) 

หวัหนา้งานคณะกรรมการด าเนินงาน              หวัหนา้งานแผนงาน 
พฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม  

 
 
 

ลงช่ือ .................................................... ผูเ้ห็นชอบกิจกรรม 
                   (นายสมชาย  รักเช้ือ) 
                        ครูช านาญการ ปฏิบติัหนา้ท่ี 
                                          รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารทัว่ไป 
 
 
 

ลงช่ือ .................................................... ผูอ้นุมติักิจกรรม 
               (นายวเิชียร  ชุติมาสกุล) 
     ผูอ้  านวยการโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 
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ภาคผนวก ง 
 

ภาพกจิกรรมตามโครงการสถานศึกษาสีขาว                                   
ปลอดยาเสพติด และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 

 1.  กจิกรรมห้องเรียนสีขาว 
 2.  กจิกรรมพฒันาระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
 3.  กจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
 4.  กจิกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ 
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1. กจิกรรมห้องเรียนสีขาว 
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กจิกรรมการท าความสะอาดห้องเรียนประจ าวนัห้องเรียนสีขาว 
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2. กจิกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
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ครูที่ปรึกษาทุกห้องเรียนเยีย่มบ้านนักเรียน 
ตามระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

กจิกรรม “โฮมรูม” 
(ครูที่ปรึกษาพบนักเรียนหลงัเข้าแถว-เคารพธงชาต)ิ 
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ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
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กจิกรรม “ครูพระ” วดัชิโนรสารามวรวหิาร 
กบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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กจิกรรม “ครูทหาร” 
ฝึกอบรม เร่ืองระเบียบวนัิย ความรักชาต ิและพระมหากษตัริย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 454 

กจิกรรม “ครูต ารวจ” 
ฝึกอบรม เร่ืองโทษภยัของสารเสพตดิ และอบายมุข 
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3. กจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
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กจิกรรมตกับาตรตอนเช้า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรมสวดพระคาถาชินบัญชรและน่ังสมาธิ 
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กจิกรรมสักการะสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า 

กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
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กจิกรรมเวยีนเทยีนเน่ืองในวนัวสิาขบูชา รอบพระอุโบสถ วดัชิโนรสารามวรวหิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 459 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จัดบอร์ดให้ความรู้แก่นักเรียน 
เน่ืองในวนัวสิาขบูชา 

ณ ศาลาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า องค์ที ่1 
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กจิกรรม “ไหว้ครูของโรงเรียน” “ครูพระ” “ครูทหาร” และ “ครูต ารวจ” 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 
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การแสดงของนักเรียน 
กจิกรรมสัปดาห์พระสุนทรโวหาร ต่อต้านยาเสพตดิและอบายมุข 
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กจิกรรมวนังดสูบบุหร่ีโลก 
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4. กจิกรรมพฒันาบรรยากาศและ 
ส่ิงแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ 
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ภาพกล้องวงจรปิด 
ภายนอกและภายในบริเวณโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 
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ภาพโรงอาหารก่อนปรับปรุง 
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ภาพโรงอาหารก่อนปรับปรุง 
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ภาพโรงอาหารระหว่างปรับปรุง 
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ภาพโรงอาหารระหว่างปรับปรุง 
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ภาพโรงอาหารหลงัการปรับปรุง 
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  ภาพโรงอาหารหลงัการปรับปรุง 
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ปรับปรุงสนามบาสเกตบอลโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 
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ห้องน า้นักเรียนชาย – หญิง 
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การปรับปรุงภูมทิศัน์รอบบริเวณโรงเรียน 
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ภาคผนวก จ 

 

     

      ผลที่เกดิขึน้จากการด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว 
    ปลอดยาเสพติด และอบายมุข  โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 
    1. ผลทีป่รากฏต่อนักเรียน 
    2. ผลทีป่รากฏต่อครู 
    3. ผลทีป่รากฏต่อผู้บริหาร 
    4. ผลทีป่รากฏต่อสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน 
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1. ผลทีป่รากฏต่อนักเรียน 
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1.  ผลทีป่รากฏต่อนักเรียน 

1.1 รางวลัระดับชาติ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
1.1.1. รางวลัเหรียญทองระดบัประเทศ  “การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน”   

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  เด็กชายภูริพตัร  อรุณสุขรัตน์ เด็กชายสิรดนยั  บูรณะเสน               
เด็กหญิงอาริยะธิดา  มหานาม  
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1.1.2 นายคณิตติน  การักษร สอบคดัเลือกไดเ้ขา้ร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอส เพือ่การศึกษา
และแลกเปลี่ยนวฒันธรรมนานาชาติ เป็นเวลา 1 ปี ณ ประเทศอาร์เจนตินา 
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1.1.3 รางวลัรองชนะเลิศ กิจกรรม “ประกวดวาดภาพ ระบายสี ระดับมัธยมศึกษา”                 
จดัโดยวดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม ร่วมกบัคณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั                             
เน่ืองในวนักรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ประจ าปี 2560 นายนภสันนัท ์ กองสุข  

 
1.1.4 รางวลัชมเชยกิจกรรมประกวดผลิตส่ือสร้างสรรค ์“คิดมันส์ ทนัส่ือ...Like Know Show 

Share”นายชาตรี  แสงสงคราม นายนฤชา  ภูวเกียรติก าจร นายพชรพล  วงศข์ติัย ์ 
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1.2 รางวลัระดับภาค 
 

 
1.2.1 รางวลัเหรียญทองระดบัภูมิภาค “การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน”               

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ เด็กชายภูริพตัร  อรุณสุขรัตน์ เด็กชายสิรดนยั  บูรณะเสน                        
เด็กหญิงอาริยะธิดา  มหานาม  
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1.2.2 รางวลัเหรียญทองระดบัภมิูภาค “การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน” ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย นางสาวพรพรรณ  กิจโชติตระการ นายอรรถชยั  รอดสุโข นายพรนที  ประก่ิง  



 483 

 
1.2.3 รางวลัเหรียญทองระดบัภูมิภาค นายศิริพงษ ์ คงก าเนิด “การแข่งขันสุนทรพจน์” การ

แข่งขนัทกัษะภาษาญ่ีปุ่น  

 
1.2.4 รางวลัเหรียญเงินระดบัภูมิภาค “การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น”            

ระดบัชั้น ม.4 – ม.6 นายศิริพงษ ์ คงก าเนิด 

 
1.2.5 รางวลัเหรียญทองแดงระดบัภูมิภาค “การแข่งขันเล่าเร่ืองจากรูปภาพ” การแข่งขนัทกัษะ

ภาษาญ่ีปุ่น นายณัฐพล  สุนทรเมือง  
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1.2.6 รางวลัเหรียญทองแดงระดบัภูมิภาค “การแข่งขันเล่าเร่ืองจากรูปภาพ” การแข่งขนัทกัษะ

ภาษาญ่ีปุ่น นายชนกนัต ์ รุ่งเรืองผล  

 
1.2.7 รางวลัเหรียญทองระดบัภูมิภาค “การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน” ระดบัชั้น     

ม.4 – ม. 6 นางสาวพรพรรณ กิจโชติตระการ นางสาววลยัพร  ป้องสวย นายอริยะ  วมุิกติบุตร  
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1.2.8 รางวลัเหรียญทองระดบัภูมิภาค “การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing)”                

ระดบัชั้น ม. 1 – ม. 3เด็กหญิงณรัญญา  รัตนมณี  
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1.2.9 รางวลัเหรียญทองระดบัภูมิภาค “การประกวดขับขานประสานเสียง” ระดบัชั้น ม. 1 – ม. 3

เด็กหญิงจิรภทัร วงศ์โชติหิรัณย์ เด็กหญิงจุฑามาศ  จัน่ทอง เด็กชายชชัวาล  โนแก้ว เด็กชายชาคร  ศรีสิตา
นนท ์เด็กหญิงญาณิศา  สายสุด เด็กหญิงญาตาวี  เก้ือกูลสกุลกิจ เด็กหญิงณัฐกิตต ์ ชาลี เด็กหญิงณิชารีย ์ ศกัด์ิ
ศิลาตานนท ์ เด็กชายธนพฒัน์ วงศ์ศรีเทพ  เด็กหญิงธญัมน  แกว้วิชยั เด็กชายนนัทภทัร  สังขมนั  เด็กหญิง
น้อย  สว่างวงษ์  เด็กหญิงปรัชญา  นิสันเทียะ เด็กหญิงปาริชาติ  บุตรน ้ าเพ็ชร์  เด็กหญิงปิโยรัศ  จ  ารัส 
เด็กหญิงมณีรัตน์  ป้อมพนัธ์ุ เด็กหญิงมนสัพร  ค าแผน่ เด็กหญิงมลัลิกา  แกว้เกิด เด็กหญิงรุ่งนภา  นาคสีเขียว 
เด็กหญิงฤทยัชนก  อ ่าแกว้ เด็กหญิงลกัษมน  ภูมิชาติ เด็กหญิงวิลาสินี วงศเ์ล็ก เด็กชายวิศรุต  ธงเงิน เด็กชาย
ศกัด์ิสิทธ์ิ  เน้ือแน่น เด็กหญิงศุภชศร  ดีนาน เด็กชายอภิวชิญ ์โพษาพิมพ ์เด็กชายอาณกร  เณรชู  
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1.2.10 รางวลัเหรียญทองระดบัภูมิภาค “การแข่งขันขับร้องเพลง พระราชนิพนธ์” ประเภทหญิง 

ระดบัชั้น ม. 1 – ม. 3 เด็กหญิงอาริยะธิดา  มหานาม 

 
1.2.11 รางวลัเหรียญทองระดบัภูมิภาค  “การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์” ประเภทหญิง 

ระดบัชั้น ม. 1 – ม. 3 เด็กหญิงอาริยะธิดา  มหานาม 

 
 

1.2.12 รางวลัเหรียญเงินระดบัภูมิภาค  “การแข่งขันอ่านเอาเร่ืองตามแนว PISA”  
ระดบัชั้น ม. 4 – ม.6 นายทศัพร  ภูนนท ์
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1.2.13 รางวลัเหรียญเงินระดบัภูมิภาค  “การแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย” ระดบัชั้น ม. 4 – ม. 6 
นางสาวสุพตัรา  ผกากลู 

 

 
 

1.2.14 รางวลัเหรียญทองแดงระดบัภูมิภาค  “การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา” 
ระดบัชั้น ม. 1 – ม. 3 เด็กชายสุรเชษฐ ์ สุทธาคาร เด็กชายอติวชิญ ์ คิดฉลาด 

 

 
1.2.15 รางวลัเหรียญเงินระดบัภูมิภาค “การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ” 

ระดบัชั้น ม. 1 – ม. 3 เด็กหญิงกญัญาพชัร  วงษพ์นสั 
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1.3 รางวลัระดับส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 

 1.3.1 รางวลัเหรียญทองชนะเลิศระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา “การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริม
การอ่าน” ระดบัชั้นมธัยมศีกษาตอนตน้เด็กชายภูริพตัร  อรุณสุขรัตน์ เด็กชายสิรดนยั  บูรณะเสน 
เด็กหญิงอาริยะธิดา  มหานาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 1.3.2 รางวลัเหรียญทองชนะเลิศระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา “การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริม 
การอ่าน” ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย นางสาวพรพรรณ  กิจโชติตระการ นายอรรถชยั  รอดสุโข  
นายพรนที  ประก่ิง 
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 1.3.3 รางวลัเหรียญทองชนะเลิศระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา “การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์

ภาษาญีปุ่่น” ระดบัชั้น ม. 4 – ม. 6 นายศิริพงษ ์ คงก าเนิด 

 
 

 1.3.4 รางวลัเหรียญทองชนะเลิศระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา “การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริม    
การอ่าน” ระดบัชั้น ม. 4 – ม. 6 นางสาวพรพรรณ กิจโชติตระการ นางสาววลยัพร  ป้องสวย                
นายอริยะ  วมุิกติบุตร 
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 1.3.5 รางวลัเหรียญทองชนะเลิศระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา “การแข่งขันวาดภาพลายเส้น 
(Drawing)” ระดบัชั้น ม. 1 – ม. 3 เด็กหญิงณรัญญา  รัตนมณี 
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 1.3.6 รางวลัเหรียญทองชนะเลิศระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา “การประกวดขับขานประสานเสียง”
ระดบัชั้น ม.1 – ม.3 เด็กหญิงจิรภทัร วงศ์โชติหิรัณย์ เด็กหญิงจุฑามาศ  จัน่ทอง เด็กชายชัชวาล โนแก้ว 
เด็กชายชาคร ศรีสิตานนท์ เด็กหญิงญาณิศา สายสุด เด็กหญิงญาตาวี เก้ือกูลสกุลกิจ เด็กหญิงณัฐกิตต์ ชาลี 
เด็กหญิงณิชารีย ์ศกัด์ิศิลาตานนท ์เด็กชายธนพฒัน์ วงศ์ศรีเทพ เด็กหญิงธญัมน แกว้วิชยั เด็กชายนนัทภทัร สังข
มนั เด็กหญิงน้อย สว่างวงษ์ เด็กหญิงปรัชญา นิสันเทียะ เด็กหญิงปาริชาติ บุตรน ้ าเพ็ชร์ เด็กหญิงปิโยรัศ 
จ ารัส เด็กหญิง       มณีรัตน์ ป้อมพนัธ์ุ เด็กหญิงมนสัพร ค าแผ่น เด็กหญิงมลัลิกา แกว้เกิด เด็กหญิงรุ่งนภา 
นาคสีเขียว เด็กหญิงฤทยัชนก อ ่าแกว้ เด็กหญิงลกัษมน ภูมิชาติ เด็กหญิงวิลาสินี วงศ์เล็ก เด็กชายวิศรุต ธง
เงิน เด็กชายศกัด์ิสิทธ์ิ เน้ือแน่น เด็กหญิงศุภชศร ดีนาน เด็กชายอภิวชิญ ์โพษาพิมพ ์เด็กชายอาณกร เณรชู  



 497 

 
1.3.7 รางวลัเหรียญทองชนะเลิศระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา “การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 

ประเภทหญงิ” ระดบัชั้น ม. 1 – ม. 3 เด็กหญิงอาริยะธิดา  มหานาม 

 
1.3.8 รางวลัเหรียญทองชนะเลิศระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา “การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 

ประเภทหญงิ” ระดบัชั้น ม. 1 – ม. 3 เด็กหญิงอาริยะธิดา  มหานาม 

 
1.3.9 รางวลัเหรียญทองชนะเลิศระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา “การแข่งขันอ่านเอาเร่ืองตามแนว PISA” 

ระดบัชั้น ม.  4 – ม. 6 นายทศัพร  ภูนนท ์
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1.3.10 รางวลัเหรียญทองชนะเลิศระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา “การแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย” 

ระดบัชั้น ม. 4 – ม. 6 นางสาวสุพตัรา  ผกากลู 

 
1.3.11 รางวลัเหรียญทองชนะเลิศระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา “การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและ

พลศึกษา” ระดบัชั้น ม. 1 – ม. 3 เด็กชายสุรเชษฐ ์ สุทธาคาร เด็กชายอติวชิญ ์ คิดฉลาด 

 
1.3.12 รางวลัเหรียญทองชนะเลิศระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา “การแข่งขันการวาดภาพระบายสี 

ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ” ระดบัชั้น ม. 1 – ม. 3 เด็กหญิงกญัญาพชัร  วงษพ์นสั 
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2. ผลทีป่รากฏต่อครู 
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2. ผลทีป่รากฏต่อครู 
 2.1  รางวลัระดับชาติ 

   2.1.1  นายธีรยุทธ  มาณะจักร 

 
   1) ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง “กจิกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน” 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัชาติ คร้ังท่ี 67 

 
   2) ครูผูไ้ดรั้บพิจารณาใหเ้ป็นเครือข่ายระดบัผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาในการด าเนิน 

“กจิกรรม Project-Based learning เพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้  ตลอดชีวติ” 
ปีการศึกษา 2561ไดรั้บเงินอุดหนุนฯ 50,000 บาท 
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 2.1.2   นางสาวสมจิตต์  กจิประเสริฐ 

 
   ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง “กจิกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน” 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี 1 – 3 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัชาติ คร้ังท่ี 67 
 
  2.1.3 นางสุดใจ  จัตุพร 
 

 
  

 ไดรั้บเขม็ และเกียรติบตัร  “เป็นครูผู้สอนดีเด่น” ระดบัจงัหวดั  
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 2.1.4 นายเสกสันติ  รจนากร 
 

 
  ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศระดบั เหรียญทอง“ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)” 

ครูผูส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนกัเรียน ดา้นบริหารจดัการ โครงการ
ประกวดหน่วยงานและผูมี้ผลงานดีเด่นท่ีประสบผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ ์ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
 2.1.5   นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร 

 
  ได้รับเคร่ืองหมายเชิดชูเกยีรติ “คุรุสดุดี” ในฐานะปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ

เป็นท่ีประจกัษช์ดั 
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 2.1.6 นายดิษพงศ์  วงศ์อร่าม 
 

 
 

  1) โล่รางวลัรองชนะเลิศ “คลปิวดีิโอต่อต้านคอร์รัปช่ัน” ประจ าปี 2559 

 
 

  2) โล่รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 “คลบิวดีิโอปลูกจิตส านึกรู้คุณแผ่นดิน” ประจ าปี 2559 

 
  3) รางวลัชนะเลิศอนัดบั 2 คลิปวดิีโอวนัส าคญักบัรถยนตฟ์อร์ด “Days to celebrate with 

Ford” by user farm ณ ประเทศอิตาลี พ.ศ. 2559  
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 2.1.7   นางดารณ ี แช่มชมดาว 
 

 
  1) ไดรั้บการคดัเลือกจากสมาคม EIS แห่งประเทศไทย เขา้ร่วมโครงการแลกเปล่ียนตาม 

MOU ระหวา่งมหาวทิยาลยั JEMBER ประเทศอินโดนีเซีย กบัสมาคม EIS แห่งประเทศไทย 

 
  2) ไดน้ าเสนอผลงาน The First International Conference of Natural and Social Science 

Education (ICONSSED) 2017 at Faculty of Teacher Training and Education University of Jember  
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  2.1.8   นางสาวอรอุมา  ทองพา 

 
  ไดรั้บคดัเลือกจากสมาคมเจแปนฟาวน์เดชัน่ เขา้รับการอบรมการสอนภาษาญ่ีปุ่น  ใน

โครงการ NIHONGO Partners ณ เจแปนฟาวน์เดชัน่ ศูนยอุ์ระวะไซตะมะ  ประเทศญ่ีปุ่น 
      
 2.1.9   นางสาวพนิดา  วรีะเดชพพิฒัน์ 

 
  ไดรั้บคดัเลือกเขา้รับการอบรมตามโครงการคูปองพฒันาครู ประจ าปีงบประมาณ 2559                

ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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 2.2  รางวลัระดับภาค 
   2.2.1 นายธีรยุทธ  มาณะจักร์ 

 

 
 

   1) ครูผูส้อนนกัเรียน ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง “กจิกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริม
การอ่าน” ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัชาติ คร้ังท่ี 67 
 

 
 

  2) ครูผูส้อนนักเรียนได้รับรางวลัระดับเหรียญทอง “การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริม          
การอ่าน” ระดบัชั้น ม. 4 – ม. 6 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน คร้ังท่ี 67 
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  3)ครูผูส้อนนกัเรียน ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง “การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริม  
การอ่าน” ระดบัชั้น ม. 4 – ม. 6 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน คร้ังท่ี 66 
 

 
 

  4) กรรมการตดัสินการแข่งขนั การประกวดหนงัสือเล่มเล็ก  ระดบั ชั้น ม. 1 – ม. 3  
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก คร้ังท่ี 66 
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     5)  กรรมการตดัสินการแข่งขนัการประกวดหนงัสือเล่มเล็ก ระดบั ชั้น ม. 4 – ม. 6  
       งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก  คร้ังท่ี 66 
 
 2.2.2   นางสาวสมจิตต์  กจิประเสริฐ 

 

 
 

  1) ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง “กจิกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน” ระดบัชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี 1 – 3 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัชาติ คร้ังท่ี 67 
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  2) ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง “การประกวดยุวบรรณารักษ์

ส่งเสริมการอ่าน”ระดบัชั้น ม. 4 – ม. 6 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน คร้ังท่ี 67 
 

 
  3) ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง “การประกวดยุวบรรณารักษ์

ส่งเสริมการอ่าน” ระดบัชั้น ม. 4 – ม. 6 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  คร้ังท่ี 66 
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 2.2.3   นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร 
 

 
 

  1) ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง “การแข่งขันประกวดขับขาน
ประสานเสียง” ระดบัชั้น ม. 1 – ม. 3 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัภาคกลางและภาค
ตะวนัออก  คร้ังท่ี 66 

 
  2) ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง “การแข่งขัน   ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์” 

ระดบัชั้น ม. 1 – ม. 3 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนภาคกลางและภาคตะวนัออก คร้ังท่ี 65              
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 3) ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง “การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์”  
ระดบัชั้น ม. 1 – ม. 3 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก คร้ังท่ี 66 
 
 2.2.4   นางสาวอรอุมา  ทองพา 

 
  ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน “การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญีปุ่่น”
ระดบัชั้น ม. 4 – ม. 6 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก คร้ังท่ี 66 
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 2.2.5   นางสาวพนิดา  วรีะเดชพพิฒัน์ 
 

 
 

  ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน  “การแข่งขันอ่านเอาเร่ืองตามแนว 
PISA”   ระดบัชั้น ม. 4 – ม. 6 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก คร้ังท่ี 66 
 
 2.2.6 นางธารารัตน์  บุญประเทอืง 

 

 
 

  ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน  “การแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย”  
ระดบั ชั้น ม. 4 – ม. 6 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก คร้ังท่ี 66 
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 2.2.7   นายนิพทัธ์  นะระโต 
 

 
 

  กรรมการตดัสินการแข่งขนัคดัลายมือส่ือภาษาไทย ระดบัชั้น ม. 1 – ม. 3                     
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ระดบัภาคกลางและ ภาคตะวนัออก  คร้ังท่ี 66 
 

 2.2.8 นายสุทธา  อินทนานนท์ 
 

 
 

           กรรมการตดัสินการแข่งขนัอ่านเอาเร่ืองตามแนว PISA  ระดบัชั้น ม. 1 – ม. 6  
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก คร้ังท่ี 66 
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 2.2.9   นางกานต์พชิชา  ศิลปวศิวกุล 
 

 
 

  ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน  “การแข่งขัน วาดภาพระบายสี ประเภท
บกพร่องทางร่างกายฯ” ระดบัชั้น ม. 1 – ม. 3 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  ระดบัภาคกลางและภาค
ตะวนัออก คร้ังท่ี 65  
 

2.2.10   นายณัฐวุฒิ  สุขประเสริฐ 
 

 
  1) กรรมการตดัสินการแข่งขนักิจกรรมการประกวดวงดนตรีสตริง ระดบัชั้น ม. 4 – ม. 6   
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ระดบัภาคกลาง และภาคตะวนัออก คร้ังท่ี 65  
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  2) ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง  “การแข่งขันประกวดขับขานประสาน
เสียง” ระดบัชั้น ม. 1 – ม. 3 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก คร้ังท่ี 66 
 
 2.2.11   นายพพิฒัน์พล  กูลเกือ้ 

 

 
 

  ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง  “การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing)” 
ระดบัชั้น ม. 1 – ม. 3  งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก คร้ังท่ี 66 
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 2.2.12   นางภคริษา  ปานุราช 
 

 
 

 ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง “การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา” ระดบัชั้น ม. 1 – ม. 3 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก คร้ังท่ี 66              
 
 2.2.13   นางสาวพมิพ์ชนก  ฟักไพโรจน์ 

 

 
 

 ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง  “การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา 
และพลศึกษา” ระดบัชั้น ม. 1 – ม. 3  งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก 
คร้ังท่ี 66    
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 2.3  รางวลัระดับส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
 2.3.1  นายธีรยุทธ  มาณะจักร์ 

 

 
 

  1) ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองชนะเลิศ “กจิกรรมการประกวด                
ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน” ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน คร้ังท่ี 67 
 

 
  2) ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองชนะเลิศ “การประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน” ระดบัชั้น ม. 4 – ม. 6 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน คร้ังท่ี 67 
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  3) ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองชนะเลิศ  “การประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริม การอ่าน” ระดบัชั้น ม. 4 – ม. 6 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน คร้ังท่ี 66 

 
 

 

 4) ไดรั้บคดัเลือกเป็น “ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น” 
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 2.3.2   นางสาวสมจิตต์  กจิประเสริฐ 
 

 
 

  1)  ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองชนะเลิศ “กจิกรรมการประกวด                     
ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน” ระดบัชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี 1 – 3 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน คร้ังท่ี 67 
 

 
 

  2) ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองชนะเลิศ  “การประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน” ระดบัชั้น ม. 4 – ม. 6 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน คร้ังท่ี 67 
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  3)  ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองชนะเลิศ  “การประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริม การอ่าน” ระดบัชั้น ม. 4 – ม. 6  งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  คร้ังท่ี 66 

 
 

 

 4) ไดรั้บคดัเลือกเป็น “ครูผูส้อนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนดีเด่น” 
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 2.3.3   นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร 
 

 
 

  1) ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองชนะเลิศ “การแข่งขันประกวดขับขาน
ประสานเสียง” ระดบัชั้น ม. 1 – ม. 3 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก  
คร้ังท่ี 66 
 

 
  2) ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองชนะเลิศ “การแข่งขัน   ขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์” ประเภทหญิง ระดบัชั้น ม. 1 – ม. 3 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ระดบัภาคกลางและ
ภาคตะวนัออก  คร้ังท่ี 65              
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  3) ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองชนะเลิศ “การแข่งขันขับร้องเพลง  
พระราชนิพนธ์” ประเภทหญิง ระดบัชั้น ม. 1 – ม. 3 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ระดบัภาคกลางและ
ภาคตะวนัออก คร้ังท่ี 66 
 

 2.3.4   นางสาวอรอุมา  ทองพา 
 

 
 

  ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองชนะเลิศ “การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์
ภาษาญีปุ่่น” ระดบัชั้น ม. 4 – ม. 6 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  ระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก คร้ังท่ี 66 
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 2.3.5   นางสาวพนิดา  วรีะเดชพพิฒัน์ 
 

 
 

  ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองชนะเลิศ “การแข่งขันอ่าน เอาเร่ืองตามแนว 
PISA” ระดบัชั้น ม. 4 – ม. 6  งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก คร้ังท่ี 66 
 

 2.3.6   นางธารารัตน์  บุญประเทอืง 
 

 
   
  ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองชนะเลิศ “การแข่งขันคัดลายมือส่ือ
ภาษาไทย” ระดบั ชั้น ม. 4 – ม. 6 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก คร้ังท่ี 66 
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 2.3.7   นางกานต์พชิชา  ศิลปวศิวกุล 
 

 
 

  ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองชนะเลิศ “การแข่งขัน วาดภาพระบายสี 
ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ” ระดบัชั้น ม. 1 – ม. 3 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  ภาคกลางและภาค
ตะวนัออก คร้ังท่ี 65  
 

2.3.8   นายณฐัวุฒิ  สุขประเสริฐ 
 

 
  ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองชนะเลิศ “การแข่งขันประกวดขับขาน
ประสานเสียง” ระดบัชั้น ม. 1 – ม. 3 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก 
คร้ังท่ี 66 
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 2.3.9   นายพพิฒัน์พล  กูลเกือ้ 
 

 
 

  ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองชนะเลิศ “การแข่งขันวาดภาพลายเส้น
(Drawing)” ระดบัชั้น ม. 1 – ม. 3 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก คร้ังท่ี 66 
 
 

 2.3.10   นางภคริษา  ปานุราช 
 

 
   
  ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองชนะเลิศ “การแข่งขันตอบปัญหา         
สุขศึกษาและพลศึกษา” ระดบัชั้น ม. 1 – ม. 3 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ระดบัภาคกลางและภาค
ตะวนัออก คร้ังท่ี 66              
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 2.3.10 นางสาวพมิพ์ชนก  ฟักไพโรจน์ 
 

 
 

 ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองชนะเลิศ “การแข่งขันตอบปัญหา        
สุขศึกษาและพลศึกษา” ระดบัชั้น ม. 1 – ม. 3 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ระดบัภาคกลางและภาค
ตะวนัออก คร้ังท่ี 66              
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3. ผลทีป่รากฏต่อผู้บริหาร 
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3.  ผลทีป่รากฏต่อผู้บริหาร 
 3.1  รางวลัระดับชาติ 
 3.1.1 นายวเิชียร  ชุติมาสกุล  ผู้อ านวยการโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั  
 

 
  1) “ประกาศนียบัตร” ส าเร็จการฝึกอบรมเสริมหลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง (ส.นบส.) 
รุ่นท่ี 10 ตามหลกัสูตรการฝึกอบรมของวทิยาลยันกับริหาร  

 
  2) “วุฒิบัตร” ผา่นการพฒันาตามหลกัสูตร พฒันานักบริหารระดับสูง 
กระทรวงศึกษาธิการ  (นบส.ศธ.)  รุ่นท่ี 7 
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  3) “โล่ประกาศชมเชย” เป็นผูเ้ขา้รับ การพฒันา ท่ีเขา้รับการพฒันาครบ  ทุกชัว่โมง ตาม
หลกัสูตรพฒันานกับริหารระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 
  4) “วุฒิบัตร” ไดรั้บ “เข็มวทิยฐานะ” สถาบนัพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทาง  
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทท่ี หน่ึง 
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  5) “โล่เชิดชูเกยีรติ รางวลั เสมา ป.ป.ส. ประเภท ผลงานดีเด่น ระดับเงิน” โครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 

 
  6) “เกยีรติบัตรเชิดชูเกยีรติ รางวลั เสมา ป.ป.ส. ประเภท ผลงานดีเด่น ระดับเงิน” 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ปีการศึกษา 2559 
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  7) “เกยีรติบัตร” โครงการแลกเปล่ียนผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทาง การศึกษากบั 
จงัหวดัเฮียวโกะ ประเทศญ่ีปุ่น ประจ าปี 2559 ณ ประเทศญ่ีปุ่น 

 
  8) “ประกาศนียบัตร” ส าเร็จการศึกษาการอบรมหลกัสูตร ธรรมาภิบาล ส าหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนสุจริต) รุ่นท่ี 2 ประจ าปีพุทธศกัราช 
2558 
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  9) แต่งตั้งใหมี้คุณวฒิุผูช่้วยหวัหนา้ผูใ้หก้ารฝึกอบรมผูก้  ากบัลูกเสือ (A.L.T.) และมีสิทธ์ิ
ระดบัเคร่ืองหมาย “วูดแบดจ์สามท่อน” 

 
  10) ไดรั้บความไวว้างใจ แต่งตั้งเป็น “กรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน
ต ารวจ (กต.ตร.)” สถานีต ารวจนครบาลบางกอกนอ้ย 



 533 

 
 

  11) “ประกาศเกยีรติคุณ” เป็น “ผู้น าโรงเรียน 4.0” ในการประชุมสัมมนา และนิทรรศการ
ดิจิทลัการศึกษา 2560 
 

 
 

  12) “เกยีรติบัตร” “ครูดีไม่มีอบายมุข” เน่ืองในวนัครู ประจ าปีพุทธศกัราช 2559 
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  13) “ประกาศเกยีรติคุณ” ผู้บริหารดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานด้านส่ิงเสพติด (TRC.VB 
Harm Prevention)  ปีการศึกษา 2557 

 
  14) ผู้บริหารดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานด้านส่ิงเสพติด (TRC.VB Harm Prevention) ปีการศึกษา 2558 
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  15) ไดรั้บคดัเลือกเป็น “ศิษย์เก่าดีเด่น” ประจ าปี 2559 ของโรงเรียนทวธีาภิเศก 
 

 
 

  16) “กติติบัตร” ใหก้ารสนบัสนุนปฏิบติัธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ปีพุทธศกัราช 2558 ณ พุทธมณฑล 
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  17) ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    
ณ วดัชิโนรสารามวรวหิาร 
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 3.2  รางวลัระดับส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
   3.2.1 นายวเิชียร  ชุติมาสกุล  ผู้อ านวยการโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั  
 

 
  

 1)  “เกยีรติบัตร” รางวลั สพม. 1 SESAO1 AWARDS ประจ าปี 2560 
 

 
 

  2) ไดรั้บการเลือกตั้ง จาก ผูบ้ริหารโรงเรียน สพม.1 กลุ่มท่ี 3 เป็น ประธานกลุ่มโรงเรียน 
สพม.1 กลุ่มท่ี 3 
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  3) ไดรั้บรางวลัเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS “ระดับดีมาก” ปีการศึกษา 2558 ประเภท
บุคคล สาขาป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
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4. ผลทีป่รากฏต่อสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน 
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4.  ผลทีป่รากฏต่อสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน 
 4.1  รางวลัระดับชาติ 
 4.1.1 สถานศึกษาได้รับเกยีรติบัตร โล่รางวลั หรือประกาศของหน่วยงาน ดงัน้ี 

 
  1) “โล่เชิดชูเกยีรติ” โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ไดรั้บรางวลัเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงาน 
ดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 

 
  2) “เกยีรติบัตรเชิดชูเกยีรติ” โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ไดรั้บรางวลัเสมา ป.ป.ส. ประเภท
ผลงาน ดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 
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  3) “โล่ประกาศเกียรติคุณ” โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ใหก้ารสนบัสนุนโครงการฝึกอบรม
เยาวชนสัมพนัธ์ รุ่นท่ี 374 ระหวา่งวนัท่ี 29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 

 
 

  4) “โล่ที่ระลกึ และขอบคุณ” โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั เขา้ร่วมกิจกรรมวนัรณรงคต่์อตา้น 
ยาเสพติด ประจ าปี 2561 
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  5) “โล่ขอบคุณ” ในการเขา้ร่วมกิจกรรมวนัรณรงคต่์อตา้น ยาเสพติด ประจ าปี 2560  
กิจกรรม “ท าดีเพือ่พ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” ณ หอประชุมกองทพัเรือ 

 
  6) “เกยีรติบัตร” แสดงวา่โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ส่งนกัเรียนเขา้ทดสอบมาตรฐาน   
การใชภ้าษาฝร่ังเศส (มาตรฐานยโุรป) และ สอบผา่นทั้งหมด 
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  7) โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั “ได้รับความไว้วางใจจากสมาคม EIS แห่งประเทศไทย”   
ใหรั้บนกัศึกษาครู จ  านวน 2 คน จากประเทศอินโดนีเซีย ในโครงการแลกเปล่ียนตาม MOU ระหวา่ง
มหาวทิยาลยั JEMBER กบัสมาคม EIS แห่งประเทศไทย 
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  8) “โล่ขอบคุณ” โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ให้การสนบัสนุนคณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล จดังาน “128 ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ” เพื่ออาคารนวมินทรบพิตร            
84 พรรษา 

 
  9) “โล่ประกาศเกียรติคุณ” เพื่อแสดงวา่ “โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ใหก้ารสนบัสนุน
โครงการครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษา และชุมชน” 
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  10) โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั เป็นศูนย์บริการทางการศึกษา ของ
มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เช่น เป็นสถานท่ีเรียนในวนัเสาร์ – อาทิตย ์และเป็นสถานท่ีจดัสอบ
ปลายภาคเรียน และสอบซ่อม  เป็นตน้ไป 

 
  11) โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ในการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบเปล่ียนหลงัคา และปูกระเบ้ืองพื้นโรงอาหาร 
จ านวนเงิน 1,196,100  บาท 
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  11) “เกยีรติบัตร” โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั สนบัสนุน โครงการ  CSR แดร์ เยาวชน 
HAPPY CAMP เพิ่มมิตร ปลอดศตัรู  
 
 4.2 รางวลัระดับภาค 
 สถานศึกษาได้รับเกยีรติบัตร โล่รางวลั หรือประกาศของหน่วยงาน ดงัน้ี 
 

 
 4.2.1 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ได้รับรางวัล “ระดับเหรียญเงิน” ผลงาน  “หน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม”
ประจ าปี 2561 ช่ือผลงาน ชุมชนชิโนรส แห่งการอ่าน (Professional Reading Community @ Chinorot) 
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 4.3 รางวลัระดับส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
 สถานศึกษาได้รับเกยีรติบัตร โล่รางวลั หรือประกาศของหน่วยงาน ดงัน้ี 
 

 
 

 4.3.1 “เกยีรติบัตร” โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั เป็นสถานศึกษาตน้แบบท่ีมีกิจกรรมเสริมสร้าง
ค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ อยา่งเป็นรูปธรรม ระดบั ดี ประจ าปี 2560 

 
 4.3.2 “โล่เชิดชูเกยีรติ” ไดรั้บรางวลัผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข  ปีการศึกษา 2559 
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 4.3.3 “เกยีรติบัตร” เพื่อแสดงวา่ “โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย มีคะแนนเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระ    
การเรียนรู้เพิม่ขึน้สูงกว่าร้อยละ 3 ของปีการศึกษา 2558” ในระดบั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2559 
 
 

 
 

 4.3.4 “เกยีรติบัตร” เพื่อแสดงวา่ “โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย มีคะแนนเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระ     
การเรียนรู้เพิม่ขึน้สูงกว่าร้อยละ 3 ของปีการศึกษา 2557”  ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3                     
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2558 
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 4.3.5 “โล่ประกาศเกยีรติคุณ” แสดงวา่ “โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั” เป็นสถานศึกษาทีม่ีการพฒันา
ดีเด่นในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 
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ภาคผนวก ฉ 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

1. แบบประเมินบริบทของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียน  
ชิโนรสวทิยาลยั (ฉบับที ่1) 
2. แบบประเมินปัจจัยน าเข้าของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียน
ชิโนรสวทิยาลยั (ฉบับที ่2) 
3. แบบประเมินกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียน
ชิโนรสวทิยาลยั กจิกรรมที ่1 :  กจิกรรมห้องเรียนสีขาว (ฉบับที ่3.1) 
4. แบบประเมินกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียน
ชิโนรสวทิยาลยั กจิกรรมที ่2 : กจิกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน (ฉบับที ่3.2) 
5. แบบประเมินกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียน
ชิโนรสวทิยาลยั กจิกรรมที ่3 : กจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ (ฉบับที ่3.3) 
6. แบบประเมินกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียน
ชิโนรสวิทยาลัย กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมพัฒนาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัด การ
เรียนรู้ (ฉบับที ่3.4) 
7. แบบประเมินผลผลิตของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียน
ชิโนรสวทิยาลยั (ฉบับที ่4.1) 
8. แบบประเมินความพงึพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั (ฉบับที ่4.2) 
9. แบบบันทกึข้อมูลรางวลัของนักเรียน (ฉบับที ่4.3) 
10. แบบบันทกึข้อมูลรางวลัของครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที ่4.4) 
11. แบบบันทกึข้อมูลรางวลัของผู้บริหารและรางวลัของโรงเรียน (ฉบับที ่4.5) 
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แบบประเมินบริบทของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั  

(ส าหรับผูบ้ริหารและและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
....................................................... 

ค าช้ีแจง : 1. แบบประเมินฉบบัน้ีมุ่งประเมินบริบทของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข ดา้นความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคก์บันโยบายของรัฐบาล 
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ดา้น
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 

                2. แบบประเมินฉบบัน้ีมี 2 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนที ่1 : ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบประเมิน 
 ตอนที ่2 : ความคิดเห็นท่ีมีต่อความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคโ์ครงการกบันโยบาย
ของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของโรงเรียนชิโนรส
วทิยาลยั ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 

ตอนที ่1 :  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  ใหต้รงกบัความเป็นจริง 
  1. สถานภาพของผูต้อบแบบประเมิน 
      ผูบ้ริหาร    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2. เพศ  
      ชาย     หญิง 
  3. อาย ุ  
      ไม่เกิน 30 ปี    31 – 35 ปี    36 – 40 ปี 
      41 – 45 ปี    46 – 50 ปี    50 ปี ข้ึนไป 
  4. ระดบัการศึกษา 
      ต  ่ากวา่ปริญญาตรี      ปริญญาตรี 
      ปริญญาโท       สูงกวา่ปริญญาโท 
      อ่ืน ๆ  

ฉบับที ่1 
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ตอนที ่2  :  ความคิดเห็นที่มีต่อความสอดคล้องของวัตถุประสงค์โครงการกับนโยบายของรัฐบาล 
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด และอบายมุข 

ค าช้ีแจง  : กรุณาอ่านแบบประเมินในแต่ละรายการ แลว้พิจารณาตามความเป็นจริง โดยท าเคร่ืองหมาย  
ลงในช่องวา่งทางขวามือท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน โดยก าหนดระดบัความสอดคลอ้ง ดงัน้ี 
5 หมายถึง วตัถุประสงคข์องโครงการกบันโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวง 

ศึกษาธิการ และนโยบายของโรงเรียน มีความสอดคลอ้งกนั มากทีสุ่ด 
4 หมายถึง วตัถุประสงคข์องโครงการกบันโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวง 

ศึกษาธิการ และนโยบายของโรงเรียน มีความสอดคลอ้งกนั มาก 
3 หมายถึง วตัถุประสงคข์องโครงการกบันโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวง 

ศึกษาธิการ และนโยบายของโรงเรียน มีความสอดคลอ้งกนั ปานกลาง 
2 หมายถึง วตัถุประสงคข์องโครงการกบันโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวง 

ศึกษาธิการ และนโยบายของโรงเรียน มีความสอดคลอ้งกนั น้อย 
1 หมายถึง วตัถุประสงคข์องโครงการกบันโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวง 

ศึกษาธิการ และนโยบายของโรงเรียน มีความสอดคลอ้งกนั น้อยทีสุ่ด 
 

รายการ 
ระดบัความสอดคลอ้ง 

5 4 3 2 1 
1. วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล      
2. วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

     

3. วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบันโยบายของโรงเรียน 
    ชิโนรสวทิยาลยั 

     

4. วตัถุประสงคข์องโครงการมีความชดัเจน      
5. วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545  และ 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 

     

6. วตัถุประสงคข์องโครงการมีความเป็นเหตุเป็นผล      

7. วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ 
    ผูป้กครองและชุมชน 
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รายการ 
ระดบัความสอดคลอ้ง 

5 4 3 2 1 
8. วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหานกัเรียน      
9. วตัถุประสงคข์องโครงการสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง      
10. วตัถุประสงคข์องโครงการสามารถด าเนินการใหบ้รรลุผล 
      ส าเร็จได ้

     

 
ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
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แบบประเมินปัจจัยน าเข้าของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั  
(ส าหรับผูบ้ริหารและครู) 

....................................................... 
ค าช้ีแจง : 1. แบบประเมินฉบบัน้ีมุ่งประเมินปัจจยัน าเขา้ของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอด

ยาเสพติดและอบายมุข ไดแ้ก่ ความเหมาะสมหรือความเพียงพอของปัจจยัในการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการ ซ่ึงประกอบดว้ย กิจกรรม 4 กิจกรรม 

                2. แบบประเมินฉบบัน้ีมี 2 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนที ่1 : ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบประเมิน 
 ตอนที ่2 : ความคิดเห็นท่ีมีต่อความเหมาะสมหรือความเพียงพอของปัจจยัน าเขา้ของ
โครงการในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 

ตอนที ่1 :  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  ใหต้รงกบัความเป็นจริง 
  1. สถานภาพของผูต้อบแบบประเมิน 
      ผูบ้ริหาร    ครู 
  2. เพศ  
      ชาย     หญิง 
  3.  อาย ุ  
      ไม่เกิน 30 ปี    31 – 35 ปี    36 – 40 ปี  
      41 – 45 ปี    46 – 50 ปี    50 ปี ข้ึนไป 
  4. ระดบัการศึกษา 
      ต  ่ากวา่ปริญญาตรี      ปริญญาตรี 
      ปริญญาโท       สูงกวา่ปริญญาโท 
      อ่ืนๆ  
 
 

ฉบับที ่2 
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ตอนที ่2 :  ความคิดเห็นที่มีต่อความเหมาะสมหรือความเพียงพอของปัจจัยน าเข้าในการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  โรงเรียน
ชิโนรสวทิยาลยั 

ค าช้ีแจง :  กรุณาอ่านแบบประเมินในแต่ละรายการ แล้วพิจารณาตามความเป็นจริง โดยท า
เคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างทางขวามือท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน โดยก าหนด
ระดบัความเหมาะสม หรือความเพียงพอ ดงัน้ี 
5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั มากทีสุ่ด 
4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั มาก 
3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั น้อย 
1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั น้อยทีสุ่ด 

 

รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
กจิกรรมห้องเรียนสีขาว      
1. ความเพียงพอของบุคลากรท่ีด าเนินงาน      
2. ความรู้ความสามารถของบุคลากรท่ีด าเนินงาน      
3. ความรับผดิชอบของบุคลากรท่ีด าเนินงาน      
4. ความเพียงพอดา้นงบประมาณและมีความเหมาะสมต่อ 
    การด าเนินงาน 

     

5. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินงาน      
6. การสนบัสนุนของฝ่ายบริหารของโรงเรียน      

7. ความร่วมมือของผูป้กครองและชุมชน      
กจิกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน      
1. ความเพียงพอของบุคลากรท่ีด าเนินงาน      
2. ความรู้ความสามารถของบุคลากรท่ีด าเนินงาน      
3. ความรับผดิชอบของบุคลากรท่ีด าเนินงาน      
4. ความเพียงพอดา้นงบประมาณและมีความเหมาะสมต่อ
การด าเนินงาน 

     

5. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินงาน      
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รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
6. การสนบัสนุนของฝ่ายบริหารของโรงเรียน      
7. ความร่วมมือของผูป้กครองและชุมชน      
กจิกรรมเชิงสร้างสรรค์      
1. ความเพียงพอของบุคลากรท่ีด าเนินงาน      
2. ความรู้ความสามารถของบุคลากรท่ีด าเนินงาน      
3. ความรับผดิชอบของบุคลากรท่ีด าเนินงาน      
4. ความเพียงพอดา้นงบประมาณและมีความเหมาะสมต่อ
การด าเนินงาน 

     

5. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินงาน      
6. การสนบัสนุนของฝ่ายบริหารของโรงเรียน      
7. ความร่วมมือของผูป้กครองและชุมชน      
กจิกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

     

1. ความเพียงพอของบุคลากรท่ีด าเนินงาน      
2. ความรู้ความสามารถของบุคลากรท่ีด าเนินงาน      
3. ความรับผดิชอบของบุคลากรท่ีด าเนินงาน      
4. ความเพียงพอดา้นงบประมาณและมีความเหมาะสมต่อ
การด าเนินงาน 

     

5. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินงาน      
6. การสนบัสนุนของฝ่ายบริหารของโรงเรียน      
7. ความร่วมมือของผูป้กครองและชุมชน      

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
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แบบประเมินกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั  

กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
(ส าหรับผูบ้ริหารและครู) 

....................................................... 
ค าช้ีแจง : 1. แบบประเมินฉบบัน้ีมุ่งประเมินดา้นกระบวนการในการด าเนินงานตามโครงการสถานศึกษา

สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั  
                2. แบบประเมินฉบบัน้ีมี 3 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนที ่1 : ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบประเมิน 
 ตอนที ่2 : แบบประเมินกระบวนการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 

 ตอนที ่3 : จุดเด่น จุดดอ้ย และขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงและพฒันากิจกรรม
หอ้งเรียนสีขาว 

ตอนที ่1 :  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  ใหต้รงกบัความเป็นจริง 
  1. สถานภาพของผูต้อบแบบประเมิน 
      ผูบ้ริหาร    ครู 
  2. เพศ  
      ชาย     หญิง 
  3.  อาย ุ  
      ไม่เกิน 30 ปี    31 – 35 ปี    36 – 40 ปี  
     41 – 45 ปี    46 – 50 ปี    50 ปี ข้ึนไป 
  4. ระดบัการศึกษา 
      ต  ่ากวา่ปริญญาตรี      ปริญญาตรี 
      ปริญญาโท       สูงกวา่ปริญญาโท 
      อ่ืนๆ  

ฉบับที ่3.1 
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รายการ 
ระดบัการปฏิบติังาน 

5 4 3 2 1 
กจิกรรมห้องเรียนสีขาว      
1. การบริหารงาน      
1.1 ผูบ้ริหารก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและมอบหมายใหบุ้คลากร    
รับผดิชอบอยา่งเหมาะสม 

     

1.2 ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน             
การด าเนินงาน 

     

1.3 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหบุ้คลากรมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั      
1.4 ผูบ้ริหารใหข้วญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน      
1.5 ผูบ้ริหารนิเทศ ก ากบั ติดตาม ใหก้ารด าเนินงานบรรลุตามแผนและ 
เป้าหมายท่ีก าหนด 

     

2. การด าเนินงาน      
2.1 มีการวเิคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบนัก่อนการด าเนิน
โครงการ 

     

2.2 มีการจดัล าดบัความส าคญัของการด าเนินกิจกรรมในโครงการ      

ตอนที ่2 :  แบบประเมินกระบวนการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กจิกรรมที ่1 : กจิกรรมห้องเรียนสีขาว 

ค าช้ีแจง :  กรุณาอ่านแบบประเมินในแต่ละรายการ แลว้พิจารณาว่า มีการด าเนินงาน อยู่ในระดบัใด 
โดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างทางขวามือท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน โดย
ก าหนดระดบัความเหมาะสม หรือความเพียงพอ ดงัน้ี 
5 หมายถึง มีการปฏิบติังานอยูใ่นระดบั มากทีสุ่ด 
4 หมายถึง มีการปฏิบติังานอยูใ่นระดบั มาก 
3 หมายถึง มีการปฏิบติังานอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
2 หมายถึง มีการปฏิบติังานอยูใ่นระดบั น้อย 
1 หมายถึง มีการปฏิบติังานอยูใ่นระดบั น้อยทีสุ่ด 
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รายการ 
ระดบัการปฏิบติังาน 

5 4 3 2 1 
2.3 มีการก าหนดปฏิทินการปฏิบติังานอยา่งชดัเจนทุกกิจกรรม
ของโครงการ 

     

2.4 การปฏิบติังานทุกกิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนด
และตามปฏิทินการปฏิบติังาน 

     

2.5 มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานไวอ้ยา่งชดัเจนทุก
กิจกรรมของโครงการ 

     

2.6 บุคลากรสามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งเตม็
ก าลงัความสามารถ 

     

2.7 มีการประสานงานและไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรและ
หน่วยงานภายนอกเป็นอยา่งดี 

     

2.8 มีการประเมินผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมใน
โครงการอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

     

2.9 มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมใน
โครงการ 

     

2.10 มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาใหก้าร
ด าเนินงาน ทุกกิจกรรมในโครงการพฒันาดีข้ึน 

     

ตอนที ่3 : จุดเด่น จุดด้อย และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพฒันา 

กจิกรรม : (โปรดระบุช่ือกิจกรรม) 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

 



 560 

จุดเด่น :  

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

จุดด้อย : 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพฒันา  

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
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แบบประเมินกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั  
กิจกรรมท่ี 2 : การพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

(ส าหรับผูบ้ริหารและครู) 
....................................................... 

ค าช้ีแจง : 1. แบบประเมินฉบบัน้ีมุ่งประเมินดา้นกระบวนการในการด าเนินงานตามโครงการสถานศึกษา
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั  

                2. แบบประเมินฉบบัน้ีมี 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนที ่1 : ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบประเมิน 
 ตอนที่ 2 : แบบประเมินกระบวนการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมพฒันาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 

 ตอนที่ 3 : จุดเด่น จุดดอ้ย และขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงและพฒันากิจกรรมการพฒันา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

ตอนที ่1 :  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  ใหต้รงกบัความเป็นจริง 
  1. สถานภาพของผูต้อบแบบประเมิน 
      ผูบ้ริหาร    ครู 
  2. เพศ  
      ชาย     หญิง 
  3.  อาย ุ  
      ไม่เกิน 30 ปี    31 – 35 ปี    36 – 40 ปี  
      41 – 45 ปี    46 – 50 ปี    50 ปี ข้ึนไป 
  4. ระดบัการศึกษา 
      ต  ่ากวา่ปริญญาตรี      ปริญญาตรี 
      ปริญญาโท       สูงกวา่ปริญญาโท 
      อ่ืนๆ  

ฉบับที ่3.2 
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ตอนที ่2 :  แบบประเมินกระบวนการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

ค าช้ีแจง :  กรุณาอ่านแบบประเมินในแต่ละรายการ แลว้พิจารณาว่า มีการด าเนินงาน อยู่ในระดบัใด 
โดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างทางขวามือท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน โดย
ก าหนดระดบัความเหมาะสม หรือความเพียงพอ ดงัน้ี 
5 หมายถึง มีการปฏิบติังานอยูใ่นระดบั มากทีสุ่ด 
4 หมายถึง มีการปฏิบติังานอยูใ่นระดบั มาก 
3 หมายถึง มีการปฏิบติังานอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
2 หมายถึง มีการปฏิบติังานอยูใ่นระดบั น้อย 
1 หมายถึง มีการปฏิบติังานอยูใ่นระดบั น้อยทีสุ่ด 

 

รายการ 
ระดบัการปฏิบติังาน 

5 4 3 2 1 
กจิกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน      
1. การบริหารงาน      
1.1 ผูบ้ริหารก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและมอบหมายใหบุ้คลากร
รับผดิชอบอยา่งเหมาะสม 

     

1.2 ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
ด าเนินงาน 

     

1.3 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหบุ้คลากรมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั      
1.4 ผูบ้ริหารใหข้วญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน      
1.5 ผูบ้ริหารนิเทศ ก ากบั ติดตาม ให้การด าเนินงานบรรลุตามแผนและ
เป้าหมายท่ีก าหนด 

     

2. การด าเนินงาน      
2.1 มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบันก่อนการด าเนิน
โครงการ 

     

2.2 มีการจัดล าดับความส าคัญของการด า เนินกิจกรรมใน
โครงการ 
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รายการ 
ระดบัการปฏิบติังาน 

5 4 3 2 1 
2.3 มีการก าหนดปฏิทินการปฏิบติังานอย่างชดัเจนทุกกิจกรรม
ของโครงการ 

     

2.4 การปฏิบติังานทุกกิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนดและ
ตามปฏิทินการปฏิบติังาน 

     

2.5 มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานไวอ้ย่างชดัเจนทุก
กิจกรรมของโครงการ 

     

2.6 บุคลากรสามารถปฏิบติังานท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างเต็ม
ก าลงัความสามารถ 

     

2.7 มีการประสานงานและได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและ
หน่วยงานภายนอกเป็นอยา่งดี 

     

2.8 มีการประเมินผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการ
อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

     

2.9 มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมใน
โครงการ 

     

2.10 มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาให้การ
ด าเนินงาน ทุกกิจกรรมในโครงการพฒันาดีข้ึน 

     

ตอนที ่3 : จุดเด่น จุดด้อย และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพฒันา 

กจิกรรม : (โปรดระบุช่ือกิจกรรม) 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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จุดเด่น :  

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

จุดด้อย : 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพฒันา :  

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
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แบบประเมินกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั  

กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์
(ส าหรับผูบ้ริหารและครู) 

....................................................... 
ค าช้ีแจง : 1. แบบประเมินฉบบัน้ีมุ่งประเมินดา้นกระบวนการในการด าเนินงานตามโครงการสถานศึกษา

สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั  
                2. แบบประเมินฉบบัน้ีมี 3 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนที ่1 : ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบประเมิน 
 ตอนที ่2 : แบบประเมินกระบวนการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์

 ตอนที ่3 : จุดเด่น จุดดอ้ย และขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงและพฒันากิจกรรมเชิง
สร้างสรรค ์

ตอนที ่1 :  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  ใหต้รงกบัความเป็นจริง 
  1. สถานภาพของผูต้อบแบบประเมิน 
      ผูบ้ริหาร    ครู 
  2. เพศ  
      ชาย     หญิง 
  3.  อาย ุ  
      ไม่เกิน 30 ปี    31 – 35 ปี    36 – 40 ปี  
      41 – 45 ปี    46 – 50 ปี    50 ปี ข้ึนไป 
  4. ระดบัการศึกษา 
      ต  ่ากวา่ปริญญาตรี      ปริญญาตรี 
      ปริญญาโท       สูงกวา่ปริญญาโท 
      อ่ืนๆ  
  

ฉบับที ่3.3 



 566 

ตอนที ่2 :  แบบประเมินกระบวนการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กจิกรรมที ่3 : กจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

ค าช้ีแจง :  กรุณาอ่านแบบประเมินในแต่ละรายการ แลว้พิจารณาว่า มีการด าเนินงาน อยู่ในระดบัใด 
โดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างทางขวามือท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน โดย
ก าหนดระดบัความเหมาะสม หรือความเพียงพอ ดงัน้ี 
5 หมายถึง มีการปฏิบติังานอยูใ่นระดบั มากทีสุ่ด 
4 หมายถึง มีการปฏิบติังานอยูใ่นระดบั มาก 
3 หมายถึง มีการปฏิบติังานอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
2 หมายถึง มีการปฏิบติังานอยูใ่นระดบั น้อย 
1 หมายถึง มีการปฏิบติังานอยูใ่นระดบั น้อยทีสุ่ด 

 

รายการ 
ระดบัการปฏิบติังาน 

5 4 3 2 1 
กจิกรรมเชิงสร้างสรรค์      
1. การบริหารงาน      
1.1 ผูบ้ริหารก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและมอบหมายใหบุ้คลากร
รับผดิชอบอยา่งเหมาะสม 

     

1.2 ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน      
1.3 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหบุ้คลากรมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั      
1.4 ผูบ้ริหารใหข้วญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน      
1.5 ผูบ้ริหารนิเทศ ก ากบั ติดตาม ใหก้ารด าเนินงานบรรลุตามแผนและ
เป้าหมายท่ีก าหนด 

     

2. การด าเนินงาน      

2.1 มีการวิ เคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบันก่อนการด า เ นิน
โครงการ 

     

2.2 มีการจดัล าดบัความส าคญัของการด าเนินกิจกรรมในโครงการ      
2.3 มีการก าหนดปฏิทินการปฏิบติังานอยา่งชดัเจนทุกกิจกรรมของ
โครงการ 

     

2.4 การปฏิบติังานทุกกิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนดและ
ตามปฏิทินการปฏิบติังาน 
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รายการ 
ระดบัการปฏิบติังาน 

5 4 3 2 1 
2.5 มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานไวอ้ย่างชัดเจนทุก
กิจกรรมของโครงการ 

     

2.6 บุคลากรสามารถปฏิบติังานท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างเต็ม
ก าลงัความสามารถ 

     

2.7 มีการประสานงานและได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและ
หน่วยงานภายนอกเป็นอยา่งดี 

     

2.8 มีการประเมินผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการ
อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

     

2.9 มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมใน
โครงการ 

     

2.10 มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาให้การ
ด าเนินงาน ทุกกิจกรรมในโครงการพฒันาดีข้ึน 

     

ตอนที ่3 : จุดเด่น จุดด้อย และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพฒันา 

กจิกรรม : (โปรดระบุช่ือกิจกรรม) 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

จุดเด่น :  

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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จุดด้อย : 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพฒันา :  

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
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แบบประเมินกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั  

กิจกรรมท่ี 4 : กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
(ส าหรับผูบ้ริหารและครู) 

....................................................... 
ค าช้ีแจง : 1. แบบประเมินฉบบัน้ีมุ่งประเมินดา้นกระบวนการในการด าเนินงานตามโครงการสถานศึกษา

สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั  
                2. แบบประเมินฉบบัน้ีมี 3 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนที ่1 : ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบประเมิน 
 ตอนที ่2 : แบบประเมินกระบวนการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั กิจกรรมท่ี 4 : กิจกรรมพฒันาบรรยากาศ
และส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 

 ตอนที ่3 : จุดเด่น จุดดอ้ย และขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงและพฒันากิจกรรม
พฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 

ตอนที ่1 :  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  ใหต้รงกบัความเป็นจริง 
  1. สถานภาพของผูต้อบแบบประเมิน 
      ผูบ้ริหาร    ครู 
  2. เพศ  
      ชาย     หญิง 
  3.  อาย ุ  
      ไม่เกิน 30 ปี    31 – 35 ปี    36 – 40 ปี  
      41 – 45 ปี    46 – 50 ปี    50 ปี ข้ึนไป 
  4. ระดบัการศึกษา 
      ต  ่ากวา่ปริญญาตรี      ปริญญาตรี 
      ปริญญาโท       สูงกวา่ปริญญาโท 
      อ่ืนๆ  

ฉบับที ่3.4 
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ตอนที ่2 :  แบบประเมินกระบวนการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมพัฒนาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมที่
เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ 

ค าช้ีแจง :  กรุณาอ่านแบบประเมินในแต่ละรายการ แลว้พิจารณาว่า มีการด าเนินงาน อยู่ในระดบัใด 
โดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างทางขวามือท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน               
โดยก าหนดระดบัความเหมาะสม หรือความเพียงพอ ดงัน้ี 
5 หมายถึง มีการปฏิบติังานอยูใ่นระดบั มากทีสุ่ด 
4 หมายถึง มีการปฏิบติังานอยูใ่นระดบั มาก 
3 หมายถึง มีการปฏิบติังานอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
2 หมายถึง มีการปฏิบติังานอยูใ่นระดบั น้อย 
1 หมายถึง มีการปฏิบติังานอยูใ่นระดบั น้อยทีสุ่ด 

 

รายการ 
ระดบัการปฏิบติังาน 

5 4 3 2 1 
กิจกรรมพัฒนาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

     

1. การบริหารงาน      
1.1 ผูบ้ริหารก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและมอบหมายใหบุ้คลากร
รับผดิชอบอยา่งเหมาะสม 

     

1.2 ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
ด าเนินงาน 

     

1.3 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหบุ้คลากรมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั      
1.4 ผูบ้ริหารใหข้วญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน      
1.5 ผูบ้ริหารนิเทศ ก ากบั ติดตาม ให้การด าเนินงานบรรลุตามแผนและ
เป้าหมายท่ีก าหนด 

     

2. การด าเนินงาน      

2.1 มีการวเิคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบนัก่อนการด าเนินโครงการ      
2.2 มีการจดัล าดบัความส าคญัของการด าเนินกิจกรรมในโครงการ      
2.3 มีการก าหนดปฏิทินการปฏิบติังานอย่างชดัเจนทุกกิจกรรม
ของโครงการ 
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รายการ 
ระดบัการปฏิบติังาน 

5 4 3 2 1 
2.4 การปฏิบติังานทุกกิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนดและ
ตามปฏิทินการปฏิบติังาน 

     

2.5 มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานไวอ้ย่างชดัเจนทุก
กิจกรรมของโครงการ 

     

2.6 บุคลากรสามารถปฏิบติังานท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างเต็ม
ก าลงัความสามารถ 

     

2.7 มีการประสานงานและได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและ
หน่วยงานภายนอกเป็นอยา่งดี 

     

2.8 มีการประเมินผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมในโครงการ
อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

     

2.9 มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมใน
โครงการ 

     

2.10 มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาให้การ
ด าเนินงาน ทุกกิจกรรมในโครงการพฒันาดีข้ึน 

     

ตอนที ่3 : จุดเด่น จุดด้อย และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพฒันา 

กจิกรรม : (โปรดระบุช่ือกิจกรรม) 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

จุดเด่น :  

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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จุดด้อย : 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพฒันา :  

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
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แบบประเมินผลผลติโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั  

....................................................... 
ค าช้ีแจง : 1. แบบประเมินฉบบัน้ีมุ่งประเมินถึงผลสัมฤทธ์ิการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว 

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 
                2. แบบประเมินฉบบัน้ีมี 2 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนที ่1 : ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบประเมิน 
 ตอนที ่2 : แบบประเมินผลผลิตของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ประกอบดว้ยกิจกรรม จ านวน 4 กิจกรรม ดงัน้ี 

 1) กิจกรรมหอ้งเรียนสีขาว 
 2) กิจกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
 3) กิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์
 4) กิจกรรมการพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 

ตอนที ่1 :  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  ใหต้รงกบัความเป็นจริง 

  1.  สถานภาพของผูต้อบแบบประเมิน 
      ผูบ้ริหาร   ครู 
      นกัเรียน   บุคลากรเครือข่าย 
  2.  เพศ  
      ชาย   หญิง 
  3.  อาย ุ  
      ไม่เกิน 30 ปี   31 – 35 ปี   36 – 40 ปี 
      41 – 45 ปี   46 – 50 ปี   50 ปี ข้ึนไป 
  4.  ระดบัการศึกษา 
      ต  ่ากวา่ปริญญาตรี   ปริญญาตรี 
      ปริญญาโท   สูงกวา่ปริญญาโท   อ่ืน ๆ  
 

ฉบับที ่4.1 
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ตอนที ่2 :  แบบประเมินผลผลิตของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 

ค าช้ีแจง :  กรุณาอ่านแบบประเมินในแต่ละรายการ แล้วพิจารณาตามความเป็นจริง โดยท า
เคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบัผลส าเร็จ 
5 หมายถึง มีความส าเร็จของงานอยูใ่นระดบั มากทีสุ่ด 
4 หมายถึง มีความส าเร็จของงานอยูใ่นระดบั มาก 
3 หมายถึง มีความส าเร็จของงานอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
2 หมายถึง มีความส าเร็จของงานอยูใ่นระดบั น้อย 
1 หมายถึง มีความส าเร็จของงานอยูใ่นระดบั น้อยทีสุ่ด 

 

รายการ 
ระดบัความส าเร็จของงาน 

5 4 3 2 1 
กจิกรรมห้องเรียนสีขาว      
หอ้งเรียนสีขาว เป็นหอ้งเรียนซ่ึงมีการด าเนินงานป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์อง
นกัเรียนในหอ้งเรียน เพื่อสร้างภูมิคุม้กนัยาเสพติดและอบายมุข 
มีนกัเรียนแกนน า 4 ฝ่าย เป็นบุคลากรหลกัในการด าเนินงาน 

     

1. นกัเรียนแกนน ามีจิตสาธารณะท่ีดีต่อการด าเนินงานป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดและอบายมุข    

     

2. นกัเรียนแกนน าฝ่ายการเรียนสามารถช่วยเพื่อนๆ ใหมี้
ความรู้ความเขา้ใจในกิจกรรมการเรียน รวมทั้งสามารถจดัท า
สรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเพื่อนๆ ทุกคน 

     

3. นกัเรียนแกนน าฝ่ายการเรียนจดัท ามุมความรู้หรือป้ายนิเทศให้
ความรู้แก่เพื่อน ๆ เร่ืองการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
และอบายมุขได ้

     

4. นกัเรียนแกนน าฝ่ายการงาน ดูแลความสะอาดเรียบร้อย
ภายในหอ้ง รอบ ๆ ห้องเรียน และดูแลรักษาทรัพยส์มบติัของ
หอ้งเรียน  

     

5. นกัเรียนแกนน าฝ่ายการงาน น าบนัทึกเหตุการณ์ประจ าวนั
ของนกัเรียนแกนน า 4 ฝ่าย รายงานเหตุการณ์ใหค้รูท่ีปรึกษา
ทราบเป็นประจ าทุกวนั พร้อมทั้งจดัท าเป็นรูปเล่มๆ ละ 1 เดือน  
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รายการ 
ระดบัความส าเร็จของงาน 

5 4 3 2 1 
6. นกัเรียนแกนน าฝ่ายสารวตัรนกัเรียน เป็นสายลบัใหค้รูท่ี
ปรึกษาทราบถึงพฤติกรรมไม่พึงประสงคข์องเพื่อนๆ  

     

7. นกัเรียนแกนน าฝ่ายสารวตัรนกัเรียน รับผดิชอบคลา้ยๆ 
ต ารวจห้องเรียน เฝ้าระวงั และสอดส่องดูแลใหค้วามช่วยเหลือ และ
ใหค้  าปรึกษาแก่เพื่อนนกัเรียนกลุ่มเส่ียง  

     

8. นกัเรียนแกนน าฝ่ายกิจกรรมรวมกลุ่มเพื่อนๆ ให้รู้จกัใช้
เวลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ ในการท ากิจกรรมท่ีสนใจ ช่ืนชอบ 
และมีความถนดั เช่น ดนตรี กีฬา และนนัทนาการต่าง ๆ  

     

9. นกัเรียนแกนน าทั้ง 4 ฝ่าย ครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว และ
คณะกรรมการด าเนินงานห้องเรียนสีขาว จะร่วมมือกนัในการ
ด าเนินงานเฝ้าระวงั ป้องกนั และแกไ้ขปัญหายาเสพติดและ
อบายมุข 

     

10. หอ้งเรียนสีขาว จ านวน 66 หอ้งเรียน มีการด าเนินงาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ  

     

กจิกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน      
ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เป็นกระบวนการด าเนินงาน
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งเป็นระบบ มีขั้นตอน มีครูท่ี
ปรึกษาเป็นบุคลากรหลกัในการด าเนินงาน      

     

1. ครูท่ีปรึกษาเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งจริงจงั 
เตม็ความรู้ ความสามารถ ดว้ยความรัก และความเอ้ืออาทร 

     

2. ครูท่ีปรึกษาใชข้อ้มูลการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลมา
วเิคราะห์เพื่อการคดักรองนกัเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

     

3. ครูท่ีปรึกษาเยีย่มบา้นนกัเรียนในหอ้งเรียนของตนเองครบ
ทุกคนคิดเป็นร้อยละ 100 

     

4. ครูท่ีปรึกษาบนัทึกเหตุการณ์ประจ าวนัของนกัเรียนแกนน า 
4 ฝ่าย เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยใหค้รูท่ีปรึกษาทราบเหตุการณ์ 
และพฤติกรรมของนกัเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม  
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รายการ 
ระดบัความส าเร็จของงาน 

5 4 3 2 1 
5. ครูท่ีปรึกษาใชร้ะเบียนสะสมของนกัเรียนสะทอ้น
ภาพลกัษณ์โดยรวมของนกัเรียนทั้งในเร่ืองจุดเด่น จุดอ่อน 
ความตอ้งการ ความสนใจ และสาเหตุของพฤติกรรมท่ี
ก่อใหเ้กิดปัญหา  

     

6. ครูท่ีปรึกษาจดักิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) ในตอนเชา้ เพื่อ
จะไดรู้้จกันกัเรียนในความดูแลมากข้ึน เช่น  ดา้นการเรียน 
ความประพฤติ และการมาโรงเรียน 

     

7. ในกรณีท่ีครูท่ีปรึกษาไดต้กัเตือน แต่พฤติกรรมนกัเรียนไม่
ดีข้ึน ครูท่ีปรึกษาจะส่งต่อหน่วยงานภายในโรงเรียน เช่น ครู
แนะแนว ฝ่ายปกครอง หรือฝ่ายวชิาการ หรือครูพยาบาลน า
นกัเรียนไปพบแพทยเ์พื่อการบ าบดัรักษาต่อไป 

     

8. โรงเรียนจดักิจกรรมประชุมผูป้กครองอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 
1 คร้ัง และด าเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง 
ทุกปีการศึกษา 

     

9. ครูท่ีปรึกษาจดัท า Line กลุ่มหอ้งเรียนกบัผูป้กครองใน
หอ้งเรียน ส าหรับครูติดต่อกบัผูป้กครอง หรือผูป้กครองติดต่อ
กนัเองแลกเปล่ียนประสบการณ์กนัในการดูแลลูก–หลาน   

     

10. ในกรณีท่ีนกัเรียนมีปัญหา เช่น การติดบุหร่ี ครูท่ีปรึกษา ครู
แนะแนว และคณะกรรมการด าเนินงานพฒันาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน จะส่งนกัเรียนไป ท าการบ าบดัรักษา 
หลงัจากหายเป็นปกติดีแลว้โรงเรียนจะรับนกัเรียนกลบัเขา้
เรียนตามเดิม 

     

กจิกรรมเชิงสร้างสรรค์      
โรงเรียนไดจ้ดัท า “กจิกรรมเชิงสร้างสรรค์” เพื่อพฒันานกัเรียน
ทั้งทางร่างกาย อารมณ์และสังคม ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมพฒันา
ลกัษณะนิสัยอนัพึงประสงค ์ช่วยใหไ้ดมี้โอกาสเขา้ใจ มีความ
รักและซาบซ้ึงกบักิจกรรมในเวลาวา่ง อีกทั้งเพื่อความ
สนุกสนานร่ืนเริงนอกเวลาเรียน 
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รายการ 
ระดบัความส าเร็จของงาน 

5 4 3 2 1 
1. โรงเรียนจดั “กิจกรรมอ่ิมบุญ” โดยจดัตารางใหน้กัเรียนมาใส่
บาตรทุกวนั วนัละ 1 หอ้งเรียน พร้อมกบัครูท่ีปรึกษา  

     

2. โรงเรียนจดักิจกรรม “ครูพระ” “ครูทหาร” และ “ครูต ารวจ” 
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคใ์หแ้ก่นกัเรียน 

     

3. โรงเรียนจดักิจกรรมสักการะพระอนุสาวรียส์มเด็จพระมหา
สมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทุกวนัพระ กิจกรรมสวด
พระคาถาชินบญัชรทุกวนัศุกร์ หลงัจากเสร็จพิธีเขา้แถว
เคารพธงชาติ รวมทั้งกิจกรรมการนัง่สมาธิของนกัเรียนทุก
หอ้งเรียน และกิจกรรมวนัส าคญัต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา 

     

4. โรงเรียนเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงความสามารถ
พิเศษดา้นดนตรีไทย โดยจดัใหมี้ “กิจกรรมศุกร์สังคีต”      
ทุกวนัศุกร์ของสัปดาห์ ระหวา่งเวลา 07.00–07.30 น. 

     

5. โรงเรียนจดัใหน้กัเรียนท่ีช่ืนชอบ สนใจ และมีความสามารถ
พิเศษดา้นการร้องเพลง ขบัร้องเพลงคาราโอเกะ ช่วงเวลา พกั
กลางวนั 

     

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จดักิจกรรมให้นกัเรียนท่ีมีความ 
สามารถพิเศษดา้นการวาดภาพประกวดวาดภาพต่อตา้น       
ยาเสพติดและอบายมุข ซ่ึงเป็นวนัต่อตา้นยาเสพติดโลก 

     

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จดักิจกรรมสัปดาห์วนัพระ
สุนทรโวหาร (ภู่) ต่อตา้นยาเสพติดและอบายมุข โดยบูรณาการ
กบัต่อตา้นยาเสพติดและอบายมุข 

     

8. โรงเรียนจดักิจกรรมเดินรณรงค ์“วนัต่อตา้นยาเสพติดโลก”  
วนัท่ี 26 มิถุนายน โดยมีนกัเรียน คณะกรรมการนกัเรียน 
สารวตัรนกัเรียน นางในวรรณคดีของสุนทรภู่ และลูกเสือ–
เนตรนารี ร่วมเดินรณรงคต่์อตา้นยาเสพติด 
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รายการ 
ระดบัความส าเร็จของงาน 

5 4 3 2 1 
9. โรงเรียนจดักิจกรรม “วนังดสูบบุหร่ีโลก” วนัท่ี 31 พฤษภาคม 
มีพิธีเผา และท าลายบุหร่ี ประชาสัมพนัธ์ค าขวญัวนังดสูบ
บุหร่ีโลก และเดินรณรงค ์

     

10. โรงเรียนจดักิจกรรมกีฬาตา้นภยัยาเสพติดและอบายมุข 
เช่น การแข่งขนัฟุตซอล การแข่งขนัฟุตบอลชิโนลีค กีฬาสี
ประจ าปีการศึกษา 

     

กจิกรรมพัฒนาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมที่เอือ้ต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

     

โรงเรียนไดจ้ดัท า “กิจกรรมการพฒันาบรรยากาศและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้” เพื่อท่ีจะเอ้ือใหน้กัเรียน
เกิดการเรียนรู้ เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม และมีความรับผิดชอบ 
รวมทั้งยงัช่วยอ านวยความสะดวกใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ตาม
ความสามารถ ความสนใจ และมีความสุขจากสภาพแวดลอ้มท่ีดี 

     

1. โรงเรียนไดป้รับปรุงโรงอาหาร อาคาร 2 และอาคาร 3 ให้
สวยงาม และถูกสุขลกัษณะ 

     

2. โรงเรียนไดป้รับปรุงหอ้งน ้านกัเรียนชาย-นกัเรียนหญิงหลงั
อาคาร 1 ใหส้ะอาด สวยงาม ส่งเสริมสุขภาพอนามยั และ
ประหยดัน ้า 

     

3. โรงเรียนไดป้รับปรุงสนามบาสเกตบอล ให้แขง็แรง และ
ปลอดภยั 

     

4. โรงเรียนไดป้รับปรุงภูมิทศัน์ภายในบริเวณโรงเรียน เช่น ปลูก 
ไมด้อก  ไมป้ระดบั ปรับปรุงน ้าพุ และจดัท่ีนัง่พกัผอ่น                
อ่านหนงัสือ และท าการบา้นใหแ้ก่นกัเรียน 

     

5. โรงเรียนปรับปรุงหอ้งอาหารครู ใหส้ะอาด สวยงาม ถูก
สุขลกัษณะ มัน่คงแขง็แรง และปลอดภยั 

     

6. โรงเรียนปรับปรุงหอสมุดกาญจนาภิเษก พฒันาทางกายภาพ 
จดัซ้ือส่ือ และเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสม และมีจ านวน
เพียงพอท่ีเอ้ือให้เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
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ระดบัความส าเร็จของงาน 
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7. โรงเรียนปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
8 กลุ่มสาระใหมี้บรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมทั้ง
จดัซ้ือส่ือ และอุปกรณ์ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกบัเพื่อนๆ 

     

8. โรงเรียนปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต และ WiFi ให้
สามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
นกัเรียน คณะครู และประหยดังบประมาณ 

     

9. โรงเรียนติดตั้งกลอ้งวงจรปิดบริเวณจุดอบั จุดเส่ียง และท่ี
ลบัตา เพิ่มเติมจากเดิม รวมทั้งหมด 64 จุด  

     

10. โรงเรียนปรับปรุงระบบเทคโนโลยกีระจายเสียง และ
ล าโพงทุกจุดภายในโรงเรียน โดยเฉพาะจุดอบั จุดเส่ียง และท่ี
ลบัตา โดยมีศูนยก์ลางอยูท่ี่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล 
เช่นเดียวกนักบัศูนยก์ลางของกลอ้งวงจรปิด  

     

 
ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
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แบบประเมินความพงึพอใจของผู้มีส่วนเกีย่วข้องทีม่ีต่อโครงการสถานศึกษาสีขาว                     
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั  

....................................................... 
ค าช้ีแจง : 1. แบบประเมินฉบบัน้ีมุ่งประเมินความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อโครงการ

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 
                2. แบบประเมินฉบบัน้ีมี 2 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนที ่1 : ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบประเมิน 
 ตอนที ่2 : แบบประเมินความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อ “โครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข” ประกอบดว้ยกิจกรรม จ านวน 4 
กิจกรรม ดงัน้ี 

 2.1 กิจกรรมหอ้งเรียนสีขาว 
 2.2 กิจกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
 2.3 กิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์
 2.4 กิจกรรมการพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 

ตอนที ่1 :  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  ใหต้รงกบัความเป็นจริง 
  1.  สถานภาพของผูต้อบแบบประเมิน 
      ผูบ้ริหารและครู   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
      นกัเรียน   ปกครองนกัเรียน 
      บุคลากรเครือข่าย 
  2.  เพศ  
      ชาย   หญิง 
  3.  อาย ุ  
      ไม่เกิน 30 ปี   31 – 35 ปี   36 – 40 ปี 
      41 – 45 ปี   46 – 50 ปี   50 ปี ข้ึนไป 
  4.  ระดบัการศึกษา 
      ต  ่ากวา่ปริญญาตรี   ปริญญาตรี 
      ปริญญาโท   สูงกวา่ปริญญาโท   อ่ืน ๆ  

ฉบับที ่4.2 
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ตอนที ่2 :  แบบประเมินความพงึพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนชิโนรสวทิยาลัย 

ค าช้ีแจง :  กรุณาอ่านแบบประเมินแต่ละรายการ แลว้พิจารณาตามความเป็นจริง โดยท าเคร่ืองหมาย  
ลงในช่องระดบัความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน ดงัน้ี 
5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มากทีสุ่ด 
4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มาก 
3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั  ปานกลาง 
2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั น้อย 
1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั น้อยทีสุ่ด 

 

รายการ 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
กจิกรรมห้องเรียนสีขาว      
1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดป้ระพฤติและปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
หลีกเล่ียงยาเสพติด ส่ิงมอมเมา บุหร่ี สุรา และอบายมุข 

     

2. นกัเรียนแกนน า กลา้แสดงออกอยา่งถูกตอ้งและมีจิตอาสาในการ
ตกัเตือน แนะน า และชกัชวนเพื่อน  ๆให้ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข 

     

3. การด าเนินงานของนกัเรียนแกนน าฝ่ายการเรียน ช่วยใหเ้พื่อนๆ 
เขา้ใจบทเรียน และสามารถท าการบา้นได ้

     

4. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดแทรก เร่ือง
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและอบายมุขท่ีหลากหลาย 

     

5. นกัเรียนไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจ และตระหนกัถึงโทษภยัของ          
ยาเสพติด และอบายมุขต่าง  ๆจากครู จากป้ายนิเทศในหอ้งเรียนสีขาว 
ค าแนะน าของนกัเรียนแกนน า และกิจกรรมต่างๆ ในการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 

     

6. นกัเรียนแกนน า ก ากบั ดูแล และแนะน าใหเ้พื่อนๆ รู้เท่าทนั และ
กลา้ปฏิเสธส่ิงท่ีเป็นพิษภยัอนัตราย พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์และ
อบายมุขต่างๆ 

     

7. นกัเรียนแกนน าฝ่ายสารวตัรนกัเรียน เป็นนกัสืบแจง้ข่าวใหค้รูท่ี
ปรึกษาทราบ เก่ียวกบัพฤติกรรมของเพื่อนๆ 
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รายการ 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
8. นกัเรียนแกนน าฝ่ายสารวตัรนกัเรียน เฝ้าระวงัและสอดส่องดูแล
พื้นท่ีมุมอบั ห้องน ้า และแหล่งมัว่สุม รวมทั้งจุดเส่ียงต่างๆ 

     

9. นกัเรียนแกนน าฝ่ายกิจกรรม รวมกลุ่มเพื่อนๆ ใหรู้้จกัใชเ้วลาวา่งให้
เป็นประโยชน์ในการท ากิจกรรมท่ีสนใจ ช่ืนชอบและมีความถนดั 

     

10. โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั มีการด าเนินงานห้องเรียนสีขาว 
จ านวน 66 หอ้งเรียน อยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหน้กัเรียนห่างไกล
ยาเสพติดและอบายมุข 

     

กจิกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน      
1. ครูท่ีปรึกษา วิเคราะห์นกัเรียนเป็นรายบุคคล คดักรองนกัเรียน
อยา่งเป็นระบบ และน่าเช่ือถือ 

     

2. นกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง ไดรั้บการดูแลช่วยเหลือและเยยีวยา
ใหมี้พฤติกรรมเส่ียงลดลงจนเป็นปกติ 

     

3. กิจกรรมโฮมรูมโดยครูท่ีปรึกษาพบนกัเรียนเพื่อใหค้  าปรึกษา
แนะน า และแกไ้ขคุณลกัษณะอนัไม่พึงประสงคข์องนกัเรียน 

     

4. กิจกรรมแนะแนว และการเยีย่มบา้นนกัเรียนเพื่อรับทราบปัญหา
และความร่วมมือกบัทางบา้นแกไ้ขคุณลกัษณะไม่พึงประสงคข์อง
นกัเรียน 

     

5. กิจกรรมท่ีครูท่ีปรึกษา และคณะกรรมการด าเนินโครงการสุ่มตรวจ
คน้ส่ือลามกอนาจารในกระเป๋านกัเรียน การเล่นการพนนั ตรวจคน้การสูบ
บุหร่ีในหอ้งสุขา และอาจไปมัว่สุมตามแหล่งการเล่นเกมและอบายมุข
ต่างๆ ของชุมชน 

     

6. กิจกรรมครูเวรประจ าวนัตรวจคน้การพกพาอาวธุของนกัเรียน กลุ่มเส่ียง      
7. กิจกรรมการด าเนินงานดา้นสังคมบ าบดั และคลินิกใหค้  าปรึกษา
ของครูแนะแนว 

     

8. กิจกรรม Line กลุ่มของหอ้งเรียน ระหวา่งครูท่ีปรึกษากบัผูป้กครอง 
และผูป้กครองกบัผูป้กครอง 

     

9. กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาใหแ้ก่นกัเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ์      
10. กิจกรรมการสุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของนกัเรียนกลุ่มเส่ียง      
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รายการ 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
กจิกรรมเชิงสร้างสรรค์      
1. “กิจกรรมอ่ิมบุญ” นกัเรียนท าบุญตกับาตรในตอนเชา้ทุกวนั             
วนัละ 1 หอ้งเรียน พร้อมครูท่ีปรึกษา 

     

2. กิจกรรมการสักการะพระอนุสาวรียส์มเด็จพระมหาสมณเจา้           
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เพื่อแสดงความกตญัํูต่อพระองคท์่าน         
ผูก่้อตั้งโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 

     

3. การบรรเลงดนตรีไทยของ “กจิกรรมศุกร์สังคีต” ทุกวนัศุกร์      
4. กิจกรรม “ครูพระ” “ครูทหาร” และ “ครูต ารวจ”      
5. กิจกรรม “วนัพระสุนทรโวหาร (ภู่) ต่อตา้นยาเสพติด”      
6. กิจกรรมรณรงค ์“วนังดสูบบุหร่ีโลก” และ “กิจกรรมวนัต่อตา้น
ยาเสพติดโลก” 

     

7. กิจกรรมสวดพระคาถาชินบญัชร ทุกวนัศุกร์หลงัจากเสร็จพิธีเขา้
แถวเคารพธงชาติ 

     

8. กิจกรรมการขบัร้องเพลงคาราโอเกะ เวลาพกักลางวนั ณ เวทีโรง
อาหาร อาคาร 2 

     

9. กิจกรรมประกวดวาดภาพต่อตา้นยาเสพติดและอบายมุขในวนัต่อตา้นยา
เสพติดโลก 

     

10. กิจกรรมการแข่งขนักีฬาตา้นยาเสพติดและอบายมุข เช่น การแข่งขนั
ฟุตซอล การแข่งขนัฟุตบอลชิโนลีค และกีฬาสีประจ าปีการศึกษา  

     

กจิกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้      
1. กิจกรรมการพฒันาบริเวณและสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนใหน่้าอยู ่
น่าเรียน และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

     

2. กิจกรรมการปรับปรุงโรงอาหาร ใหส้ะอาดสวยงาม และถูกสุขลกัษณะ      
3. การปรับปรุงสนามบาสเกตบอล และการบ ารุงรักษาสนามฟุตบอล      
4. การปรับปรุงห้องสุขาชาย และห้องสุขาหญิง ใหส้ะอาด สวยงาม 
และประหยดัน ้า 

     

5. การปรับปรุงหอสมุดกาญจนาภิเษก และแหล่งเรียนรู้ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
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รายการ 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
6. การปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต WiFi ใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพและประหยดังบประมาณ 

     

7. การติดตั้งกลอ้งวงจรปิดบริเวณจุดอบั จุดเส่ียง และท่ีลบัตาเพิ่ม      
8. โรงเรียนปรับปรุงเทคโนโลยรีะบบกระจายเสียงในการก ากบั
ติดตามนกัเรียนในหอ้งสุขา และบริเวณจุดอบัของโรงเรียน 

     

9. โรงเรียนพฒันาใหมี้โตะ๊และเกา้อ้ี ใหน้กัเรียนไดน้ัง่พกัผอ่น           
อ่านหนงัสือ และท าการบา้น ขณะท่ีคอยผูป้กครองมารับกลบับา้น 

     

10. โรงเรียนจดับริการตรวจสุขภาพใหแ้ก่นกัเรียนทุกคน ปีการศึกษา
ละ 1 คร้ัง และท าประกนัอุบติัเหตุให้แก่นกัเรียนทุกคนเช่นเดียวกนั 

     

 
ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
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แบบบันทกึรางวลัของนักเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ........................................... 

 

 1.  ปีการศึกษา 2559 

ช่ือ – สกุล / ประเภทการแข่งขนั วนั / เดือน / ปี หน่วยงานท่ีมอบ ระดบัรางวลั 
    
    
    
    
    
    
    
    

 2.  ปีการศึกษา 2560 

ช่ือ – สกุล / ประเภทการแข่งขนั วนั / เดือน / ปี หน่วยงานท่ีมอบ ระดบัรางวลั 
    
    
    
    
    
    
    
    

 
ลงช่ือ ..................................................... ผูร้ายงาน 

     (.....................................................) 
     หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ....................................... 

 

ฉบับที ่4.3 
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แบบบันทกึรางวลัของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ........................................... 

 

 1.  ปีการศึกษา 2559 

ช่ือ – สกุล / ประเภทการแข่งขนั วนั / เดือน / ปี หน่วยงานท่ีมอบ ระดบัรางวลั 
    
    
    
    
    
    
    
    

 2.  ปีการศึกษา 2560 

ช่ือ – สกุล / ประเภทการแข่งขนั วนั / เดือน / ปี หน่วยงานท่ีมอบ ระดบัรางวลั 
    
    
    
    
    
    
    
    

 

      ลงช่ือ ..................................................ผูร้ายงาน 
                                                                               (.....................................................) 

     หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ................................... 
 

ฉบับที ่4.4 
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แบบบันทกึรางวลัของผู้บริหารและรางวลัของโรงเรียน 
(ได้รับเกยีรติบัตร โล่รางวลั หรือประกาศของหน่วยงาน) 

 

 1.  ปีการศึกษา 2559 

ประเภทของรางวลั วนั / เดือน / ปี หน่วยงานท่ีจดั ระดบัรางวลั 
    
    
    
    
    
    
    
    

 2.  ปีการศึกษา 2560 

ประเภทของรางวลั วนั / เดือน / ปี หน่วยงานท่ีจดั ระดบัรางวลั 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

       
     ลงช่ือ ..................................................... ผูร้ายงาน 

           (.....................................................) 
   รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหาร ............................................. 

ฉบับที ่4.5 
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ภาคผนวก ช 
 

 
คุณภาพของเคร่ืองมือ 

         1.  ค่าความเทีย่งตรงของเคร่ืองมอื 
      2.  ค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมอื 
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1.  ค่าความเทีย่งตรงของเคร่ืองมือ ดังตารางที่ 50 
 1.1 ฉบับที ่1 : แบบประเมินบริบทของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ส าหรับผูบ้ริหารและและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัตารางท่ี 50 
ตารางที ่50   แสดงผลการพิจารณาตดัสินใจของผูท้รงคุณวฒิุเก่ียวกบัความเท่ียงตรงของแบบประเมิน 
  บริบทของโครงการดา้นความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคข์องโครงการสถานศึกษาสีขาว  
 ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั 

 
รายการ 

ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 
คนท่ี 

ค่า 
IOC 

 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

ความสอดคล้องของวตัถุประสงค์ของโครงการ        

1. วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบั
นโยบายของรัฐบาล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2. วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบั
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

3. วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบั
นโยบายของโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

4. วตัถุประสงคข์องโครงการมีความชดัเจน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
5. วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบั
พระราชบญัญติัการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ.2542 และ
ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545  และ(ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

6. วตัถุประสงคข์องโครงการมีความเป็นเหตุเป็นผล +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
7. วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูป้กครองและชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

8. วตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบัสภาพ
ปัญหานกัเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

9. วตัถุประสงคข์องโครงการสามารถน าไป
ปฏิบติัไดจ้ริง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

10. วตัถุประสงคข์องโครงการสามารถด าเนินการ
ใหบ้รรลุส าเร็จได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

สรุปค่า IOC 1.00 ใช้ได้ 
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1.2 ฉบับที่ 2 :  แบบประเมินปัจจัยน าเข้าของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ส าหรับผูบ้ริหารและครู ดงัตารางท่ี 51 
ตารางที ่51   แสดงผลการพิจารณาตดัสินใจของผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบัความเท่ียงตรงของแบบประเมิน
 ปัจจยัน าเขา้ของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
 โรงเรียน ชิโนรสวิทยาลยั 
 

 

รายการ 

ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 
คนท่ี 

ค่า 
IOC 

 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

กจิกรรมห้องเรียนสีขาว        

1. ความเพียงพอของบุคลากรท่ีด าเนินงาน +1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

2. ความรู้ความสามารถของบุคลากรท่ีด าเนินงาน 0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

3. ความรับผดิชอบของบุคลากรท่ีด าเนินงาน +1 +1 +1 +1 0 0.80 ใชไ้ด ้

4. ความเพียงพอดา้นงบประมาณและมีความ
เหมาะสมต่อการด าเนินงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

5. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินงาน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

6. การสนบัสนุนของฝ่ายบริหารของโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

7. ความร่วมมือของผูป้กครองและชุมชน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

สรุปค่า IOC 0.91 ใช้ได้ 

กจิกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน        

1. ความเพียงพอของบุคลากรท่ีด าเนินงาน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2. ความรู้ความสามารถของบุคลากรท่ีด าเนินงาน 0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

3. ความรับผดิชอบของบุคลากรท่ีด าเนินงาน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

4. ความเพียงพอดา้นงบประมาณและมีความ
เหมาะสมต่อการด าเนินงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

5. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินงาน +1 0 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

6. การสนบัสนุนของฝ่ายบริหารของโรงเรียน +1 +1 +1 +1 0 0.80 ใชไ้ด ้

7. ความร่วมมือของผูป้กครองและชุมชน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

สรุปค่า IOC 0.91 ใช้ได้ 
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ตารางที ่51 (ต่อ) 

 

รายการ 

ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 
คนท่ี 

ค่า 
IOC 

 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

กจิกรรมเชิงสร้างสรรค์        

1. ความเพียงพอของบุคลากรท่ีด าเนินงาน +1 0 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

2. ความรู้ความสามารถของบุคลากรท่ีด าเนินงาน +1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

3. ความรับผดิชอบของบุคลากรท่ีด าเนินงาน +1 0 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

4. ความเพียงพอดา้นงบประมาณและมีความ
เหมาะสมต่อการด าเนินงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

5. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินงาน +1 0 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

6. การสนบัสนุนของฝ่ายบริหารของโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

7. ความร่วมมือของผูป้กครองและชุมชน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

สรุปค่า IOC 0.88 ใช้ได้ 

กจิกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อ

การจัดการเรียนรู้ 

       

1. ความเพียงพอของบุคลากรท่ีด าเนินงาน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2. ความรู้ความสามารถของบุคลากรท่ีด าเนินงาน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

3. ความรับผดิชอบของบุคลากรท่ีด าเนินงาน +1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

4. ความเพียงพอดา้นงบประมาณและมีความ
เหมาะสมต่อการด าเนินงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

5. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินงาน +1 0 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

6. การสนบัสนุนของฝ่ายบริหารของโรงเรียน +1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

7. ความร่วมมือของผูป้กครองและชุมชน +1 +1 +1 +1 0 0.80 ใชไ้ด ้

สรุปค่า IOC 0.88 ใช้ได้ 
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1.3 ฉบับที่ 3.1 :  แบบประเมินกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรมหอ้งเรียนสีขาว ส าหรับผูบ้ริหารและครู ดงัตารางท่ี 52 
ตารางที ่52   แสดงผลการพิจารณาตดัสินใจของผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบัความเท่ียงตรงของแบบประเมิน 
 กระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
 โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรมหอ้งเรียนสีขาว 

รายการ 
ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 

คนท่ี 
ค่า 

IOC 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
กจิกรรมห้องเรียนสีขาว        

1. การบริหารงาน        
1.1 ผูบ้ริหารก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและมอบหมายให้
บุคลากรรับผดิชอบอยา่งเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 ใชไ้ด ้

1.2 ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
วางแผนการด าเนินงาน 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 ใชไ้ด ้

1.3 ผูบ้ริหารส่งเสริมใหบุ้คลากรมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี
ต่อกนั 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

1.4 ผูบ้ริหารใหข้วญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน +1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้
1.5 ผูบ้ริหารควบคุม ก ากบั ติดตาม และนิเทศ ให้
การด าเนินงานบรรลุตามแผนและเป็นเป้าหมายท่ี
ก าหนด 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชไ้ด ้

2. การด าเนินงาน        
2.1 มีการวเิคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบนัก่อน
การด าเนินโครงการ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2.2 มีการจดัล าดบัความส าคญัของการด าเนิน
กิจกรรมในโครงการ 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

2.3 มีการก าหนดปฏิทินการปฏิบติังานอยา่ง
ชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชไ้ด ้

2.4 การปฏิบติังานทุกกิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอนท่ี
ก าหนดและตามปฏิทินการปฏิบติังาน 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

2.5 มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานไว้
อยา่งชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่52 (ต่อ) 

รายการ 
ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 

คนท่ี 
ค่า 

IOC 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
2.6 บุคลากรสามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายได้
อยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2.7 มีการประสานงานและไดรั้บความร่วมมือจาก
บุคลากรและหน่วยงานภายนอกเป็นอยา่งดี 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2.8 มีการประเมินผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมใน
โครงการอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

2.9 มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานของทุก
กิจกรรมในโครงการ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2.10 มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงแกไ้ขใหก้าร
ด าเนินงานทุกกิจกรรมในโครงการพฒันาดีข้ึน 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

สรุปค่า IOC 0.86 ใช้ได้ 
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1.4 ฉบับที่ 3.2 :  แบบประเมินกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั กิจกรรมท่ี 2 : การพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ส าหรับผูบ้ริหาร
และครู ดงัตารางท่ี 53 
ตารางที ่53  แสดงผลการพิจารณาตัดสินใจของผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกับความเท่ียงตรงของแบบ
 ประเมินกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั กิจกรรมท่ี 2 การพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
 
 

รายการ 
ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 

คนท่ี 
ค่า 

IOC 
 

แปล
ผล 1 2 3 4 5 

กจิกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน        

1. การบริหารงาน        
1.1 ผูบ้ริหารก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและมอบหมายให้
บุคลากรรับผดิชอบอยา่งเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

1.2 ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
วางแผนการด าเนินงาน 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

1.3 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี
ต่อกนั 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

1.4 ผูบ้ริหารใหข้วญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน +1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้
1.5 ผูบ้ริหารควบคุม ก ากบั ติดตาม และนิเทศ ให้
การด าเนินงานบรรลุตามแผนและเป็นเป้าหมายท่ี
ก าหนด 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

2. การด าเนินงาน        
2.1 มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบนัก่อน
การด าเนินโครงการ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2.2 มีการจัดล าดับความส าคัญของการด าเนิน
กิจกรรมในโครงการ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2.3 มีการก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานอย่าง
ชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2.4 การปฏิบติังานทุกกิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอนท่ี
ก าหนดและตามปฏิทินการปฏิบติังาน 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่53   (ต่อ) 
 

รายการ 
ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 

คนท่ี 
ค่า 

IOC 
 

แปล
ผล 1 2 3 4 5 

2.5 มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานไว้
อยา่งชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

2.6 บุคลากรสามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายได้
อยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2.7 มีการประสานงานและไดรั้บความร่วมมือจาก
บุคลากรและหน่วยงานภายนอกเป็นอยา่งดี 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

2.8 มีการประเมินผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมใน
โครงการอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2.9 มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานของทุก
กิจกรรมในโครงการ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2.10 มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาให้
การด าเนินงาน ทุกกิจกรรมในโครงการพฒันาดีข้ึน 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

สรุปค่า IOC 0.89 ใช้ได้ 
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1.5 ฉบับที่ 3.3  : แบบประเมินกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์ส าหรับผูบ้ริหารและครู ดงัตารางท่ี 54 
ตารางที ่54   แสดงผลการพิจารณาตดัสินใจของผูท้รงคุณวฒิุเก่ียวกบัความเท่ียงตรงของแบบ     
    ประเมินกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์
 

 
รายการ 

ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 
คนท่ี 

ค่า 
IOC 

 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

กจิกรรมเชิงสร้างสรรค์        

1. การบริหารงาน        
1.1 ผูบ้ริหารก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและมอบหมายให้
บุคลากรรับผดิชอบอยา่งเหมาะสม 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

1.2 ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
วางแผนการด าเนินงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

1.3 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี
ต่อกนั 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

1.4 ผูบ้ริหารใหข้วญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
1.5 ผูบ้ริหารควบคุม ก ากบั ติดตาม และนิเทศ ให้
การด าเนินงานบรรลุตามแผนและเป็นเป้าหมายท่ี
ก าหนด 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

2. การด าเนินงาน        
2.1 มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบนัก่อน
การด าเนินโครงการ 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชไ้ด ้

2.2 มีการจัดล าดับความส าคัญของการด าเนิน
กิจกรรมในโครงการ 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

2.3 มีการก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานอย่าง
ชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

2.4 การปฏิบติังานทุกกิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอนท่ี
ก าหนดและตามปฏิทินการปฏิบติังาน 
 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่54 (ต่อ) 
 

รายการ 
ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 

คนท่ี 
ค่า 

IOC 
 

แปล
ผล 1 2 3 4 5 

2.5 มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานไว้
อยา่งชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2.6 บุคลากรสามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายได้
อยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2.7 มีการประสานงานและไดรั้บความร่วมมือจาก
บุคลากรและหน่วยงานภายนอกเป็นอยา่งดี 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

2.8 มีการประเมินผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมใน
โครงการอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

2.9 มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานของทุก
กิจกรรมในโครงการ 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

2.10 มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาให้
การด าเนินงาน ทุกกิจกรรมในโครงการพฒันาดีข้ึน 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 ใชไ้ด ้

สรุปค่า IOC 0.85 ใช้ได้ 
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1.6 ฉบับที่ 3.4 :  แบบประเมินกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กิจกรรมท่ี 4  : กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจดั                     
การเรียนรู้ ส าหรับผูบ้ริหารและครู ดงัตารางท่ี 55 
ตารางที ่55   แสดงผลการพิจารณาตดัสินใจของผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบัความเท่ียงตรงของแบบประเมิน 
 กระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั กิจกรรมท่ี 4 : กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือ
 ต่อการจดัการเรียนรู้ 
 

รายการ 
ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 

คนท่ี 
ค่า 

IOC 
 

แปล
ผล 1 2 3 4 5 

กิจกรรมพัฒนาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมที่เอือ้
ต่อการจัดการเรียนรู้ 

       

1. การบริหารงาน        
1.1 ผูบ้ริหารก าหนดบทบาทหน้าท่ีและมอบหมาย
งานใหบุ้คลากรรับผดิชอบอยา่งเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

1.2 ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
วางแผนการด าเนินงาน 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชไ้ด ้

1.3 ผูบ้ริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี
ต่อกนั 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

1.4 ผูบ้ริหารใหข้วญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน +1 0 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้
1.5 ผูบ้ริหารควบคุม ก ากบั ติดตามและนิเทศ ให้
การด าเนินงานบรรลุตามแผนและเป็นเป้าหมายท่ี
ก าหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2. การด าเนินงาน        
2.1 มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบนัก่อน
การด าเนินโครงการ 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

2.2 มีการจัดล าดับความส าคัญของการด าเนิน
กิจกรรมในโครงการ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2.3 มีการก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานอย่าง
ชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชไ้ด ้

2.4 การปฏิบติังานทุกกิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอนท่ี +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่55 (ต่อ) 
 

รายการ 
ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 

คนท่ี 
ค่า 

IOC 
 

แปล
ผล 1 2 3 4 5 

ก าหนดและตามปฏิทินการปฏิบติังาน 
2.5 มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานไว้
อยา่งชดัเจนทุกกิจกรรมของโครงการ 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

2.6 บุคลากรสามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายได้
อยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2.7 มีการประสานงานและไดรั้บความร่วมมือจาก
บุคลากรและหน่วยงานภายนอกเป็นอยา่งดี 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2.8 มีการประเมินผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมใน
โครงการอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

2.9 มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานของทุก
กิจกรรมในโครงการ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2.10 มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงแกไ้ขให้การ
ด าเนินงาน ทุกกิจกรรมในโครงการพฒันาดีข้ึน 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

สรุปค่า IOC 0.89 ใช้ได้ 
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1.7 ฉบับที่ 4.1 :  แบบประเมินผลผลิตด้านผลสัมฤทธ์ิของกิจกรรมตามโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ส าหรับผูบ้ริหารและครู นกัเรียน และบุคลากร
เครือข่าย ดงัตารางท่ี 56 
ตารางที ่56   แสดงผลการพิจารณาตดัสินใจของผูท้รงคุณวฒิุเก่ียวกบัความเท่ียงตรงของแบบ 
 ประเมินผลผลิตดา้นผลสัมฤทธ์ิของกิจกรรมตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด 
 และอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 
  

รายการ 
ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 

คนท่ี 
ค่า 

IOC 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
กจิกรรมห้องเรียนสีขาว        

หอ้งเรียนสีขาว เป็นหอ้งเรียนซ่ึงมีการด าเนินงาน
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรม
ท่ีไม่พึงประสงคข์องนกัเรียนในหอ้งเรียน เพื่อ
สร้างภูมิคุม้กนัยาเสพติดและอบายมุข มีนกัเรียน
แกนน า 4 ฝ่าย เป็นบุคลากรหลกัในการ
ด าเนินงาน ดงัน้ี 

       

1. นกัเรียนแกนน ามีจิตสาธารณะท่ีดีต่อการด าเนินงาน
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและอบายมุข    

+1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชไ้ด ้

2. นกัเรียนแกนน าฝ่ายการเรียนสามารถช่วย
เพื่อนๆ ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในกิจกรรมการ
เรียน รวมทั้งสามารถจดัท าสรุปผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ เพื่อนๆ ทุกคน 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชไ้ด ้

3. นกัเรียนแกนน าฝ่ายการเรียนสามารถจดัท ามุมความรู้
หรือป้ายนิเทศให้ความรู้แก่เพื่อน  ๆเร่ืองการป้องกัน    
และแกไ้ขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

4. นกัเรียนแกนน าฝ่ายการท างาน ดูแลความสะอาด
เรียบร้อยภายในห้อง รอบๆ ห้องเรียน และดูแล
รักษาทรัพยส์มบติัของหอ้งเรียน  
 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่56   (ต่อ) 

รายการ 
ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 

คนท่ี 
ค่า 

IOC 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
5. นกัเรียนแกนน าฝ่ายการท างาน น าบนัทึกเหตุการณ์
ประจ าว ันของนักเรียนแกนน า 4 ฝ่ายรายงาน
เหตุการณ์ให้ครูท่ีปรึกษาทราบเป็นประจ าทุกวนั 
พร้อมทั้งจดัท าเป็นรูปเล่มๆ ละ 1 เดือน  

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

6. นักเรียนแกนน าฝ่ายสารวตัรนักเรียน เป็น
สายลับให้ครูท่ีปรึกษาทราบถึงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงคข์องเพื่อนๆ  

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

7. นกัเรียนแกนน าฝ่ายสารวตัรนกัเรียนรับผดิชอบ
คลา้ยๆ ต ารวจ  เฝ้าระวงั และสอดส่องดูแลให้
ความช่วยเหลือ และใหค้  าปรึกษาแก่เพื่อนนกัเรียน 
กลุ่มเส่ียง  

0 +1 +1 +1 +1 0.60 ใชไ้ด ้

8. นกัเรียนแกนน าฝ่ายกิจกรรม รวมกลุ่มเพื่อนๆ 
ให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการท า
กิจกรรมท่ีสนใจ ช่ืนชอบ และมีความถนัด เช่น 
ดนตรี กีฬา และนนัทนาการต่าง ๆ  

+1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

9. นักเรียนแกนน าทั้ง 4 ฝ่าย ครูท่ีปรึกษา ครูแนะ
แนว และคณะกรรมการด าเนินงานห้องเรียนสีขาว 
ร่วมมือกนัในการด าเนินงานเฝ้าระวงั ป้องกัน 
และแกไ้ขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

10. ห้องเรียนสีขาว จ านวน 66 ห้องเรียนมีการด าเนินงาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

สรุปค่า IOC 0.90 ใช้ได้ 
กจิกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน        
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการด าเนิน 
งานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มี
ขั้นตอน มีครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรหลกัในการ
ด าเนินงาน 
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ตารางที ่56   (ต่อ) 

รายการ 
ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 

คนท่ี 
ค่า 

IOC 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
1. ครูท่ีปรึกษา เอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
อยา่งจริงจงั เตม็ความรู้ ความสามารถ ดว้ยความ
รัก ความเอ้ืออาทร  

0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

2. ครูท่ีปรึกษาใช้ขอ้มูลการรู้จกันักเรียนเป็น
รายบุคคลมาวิเคราะห์เพื่อการคดักรองนกัเรียน
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

3. ครูท่ีปรึกษาเยี่ยมบา้นนกัเรียนในห้องเรียน
ของตนเองครบทุกคนคิดเป็นร้อยละ 100 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

4. ครูท่ีปรึกษาบนัทึกเหตุการณ์ประจ าวนัของ
นกัเรียนแกนน า 4 ฝ่าย เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วย
ให้ครูท่ีปรึกษาทราบเหตุการณ์ และพฤติกรรม
ของนกัเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม  

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

5. ครูท่ีปรึกษาใช้ระเบียนสะสมของนักเรียน
สะทอ้นภาพลกัษณ์โดยรวมของนกัเรียนทั้งใน
เร่ืองจุดเด่น จุดอ่อน ความตอ้งการ ความสนใจ 
และสาเหตุของพฤติกรรมท่ีก่อใหเ้กิดปัญหา  

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

6. ครูท่ีปรึกษาจดักิจกรรมโฮมรูม(Homeroom) 
ในตอนเชา้ เพื่อจะไดรู้้จกันกัเรียนในความดูแล
มากข้ึน เช่น  ดา้นการเรียน ความประพฤติและ
การมาโรงเรียน 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชไ้ด ้

7. ในกรณีท่ีครูท่ีปรึกษาไดต้กัเตือน แนะน า
นกัเรียนแลว้ แต่พฤติกรรมไม่ดีข้ึน ครูท่ีปรึกษา
จะส่งต่อหน่วยงานภายในโรงเรียน เช่น ครูแนะ
แนว หรือฝ่ายวชิาการ หรือครูพยาบาลน า
นกัเรียนไปพบแพทยเ์พื่อการบ าบดัรักษาต่อไป 
 
 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่56   (ต่อ) 

รายการ 
ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 

คนท่ี 
ค่า 

IOC 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
8. โรงเรียนจดักิจกรรมประชุมผูป้กครองอยา่ง
นอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง และด าเนินการเลือกตั้ง
คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง ทุกปีการศึกษา 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

9. ครูท่ีปรึกษาจดัท า Line กลุ่มห้องเรียนกับ
ผู ้ปกครองในห้องเรียน ส าหรับครู ติดต่อกับ
ผูป้กครอง หรือผูป้กครองติดต่อกนัเองแลกเปล่ียน
ประสบการณ์กนัในการดูแลลูก–หลาน   

0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

10. ในกรณีท่ีนกัเรียนมีปัญหา เช่น การติดบุหร่ี ครูท่ี
ปรึกษา ครูแนะแนว และคณะกรรมการด าเนินงาน
พฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จะส่ง
นกัเรียนไปท าการบ าบดัรักษา หลงัจากหายเป็น
ปกติดีแลว้โรงเรียนจะรับนกัเรียนกลบัเขา้เรียน
ตามเดิม 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

สรุปค่า IOC 0.86 ใช้ได้ 
กจิกรรมเชิงสร้างสรรค์        
โรงเรียนไดจ้ดัท า “กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์” เพื่อ
พฒันานกัเรียนทั้งทางร่างกาย อารมณ์และสังคม 
ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมพัฒนาลักษณะนิสัยอันพึง
ประสงคช่์วยให้ไดมี้โอกาสเขา้ใจ มีความรักและ
ซาบซ้ึงกบักิจกรรมในเวลาว่าง อีกทั้งเพื่อความ
สนุกสนานร่ืนเริงนอกเวลาเรียน 

       

1. โรงเรียนจดั “กิจกรรมอ่ิมบุญ” โดยจดัตาราง
ให้นักเรียนใส่บาตรทุกวนั วนัละ 1 ห้องเรียน 
พร้อมกบัครูท่ีปรึกษา  

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2. โรงเรียนจดักิจกรรม “ครูพระ” “ครูทหาร” และ 
“ครูต ารวจ” เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์หแ้ก่นกัเรียน 

+1 +1 +1 -1 +1 0.80 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่56 (ต่อ) 

รายการ 
ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 

คนท่ี 
ค่า 

IOC 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
3. โรงเรียนจดักิจกรรมสักการะพระอนุสาวรียส์มเด็จ 
พระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
ทุกวนัพระ กิจกรรมสวดพระคาถาชินบญัชรทุก
วนัศุกร์ หลงัจากเสร็จพิธีเขา้แถวเคารพธงชาติ
รวมทั้งกิจกรรมการนัง่สมาธิของนกัเรียนทุก
หอ้งเรียน และกิจกรรมวนัส าคญัต่างๆ ทาง
พระพุทธศาสนา 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

4. โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถพิเศษดา้นดนตรีไทย โดยจดัให้มี 
“กิจกรรมศุกร์สังคีต” ทุกวนัศุกร์ของสัปดาห์ 
ระหวา่งเวลา 07.00 – 07.30 น. 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชไ้ด ้

5. โรงเรียนจดักิจกรรมให้นกัเรียนท่ีช่ืนชอบ 
สนใจ และมีความสามารถพิเศษดา้นการร้อง
เพลง ขบัร้องเพลงคาราโอเกะ ช่วงเวลาพกักลางวนั 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จดักิจกรรมให้
นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดา้นการวาดภาพ 
ประกวดวาดภาพต่อตา้นยาเสพติดและอบายมุข 
ซ่ึงเป็นวนัต่อตา้นยาเสพติดโลก 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 ใชไ้ด ้

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จดักิจกรรม
สัปดาห์วนัพระสุนทรโวหาร (ภู่) ต่อตา้นยาเสพ
ติดและอบายมุข โดยบูรณาการต่อตา้นยาเสพติด   
และอบายมุข  

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

8. โรงเรียนจดักิจกรรมเดินรณรงค ์“วนัต่อตา้น
ยาเสพติดโลก” วนัท่ี 26 มิถุนายน มีนักเรียน 
คณะกรรมการนักเรียน สารวัตรนักเรียน นางใน
วรรณคดี ของสุนทรภู่ และลูกเสือ – เนตรนารี ร่วม
เดินรณรงคต่์อตา้นยาเสพติด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่56  (ต่อ) 

รายการ 
ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 

คนท่ี 
ค่า 

IOC 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
9. โรงเรียนจดักิจกรรม “วนังดสูบบุหร่ีโลก” วนัท่ี 
31 พฤษภาคม มีพิธีเผา และท าลายบุหร่ีประชาสัมพนัธ์
ค าขวญัวนังดสูบบุหร่ีโลก และเดินรณรงค ์

+1 -1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

10. โรงเรียนจดักิจกรรมกีฬาตา้นภยัยาเสพติด
และอบายมุข เช่น การแข่งขนัฟุตซอล การแข่งขนั
ฟุตบอลชิโนลีค กีฬาสีประจ าปีการศึกษา  

+1 -1 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

สรุปค่า IOC 0.88 ใช้ได้ 
กิจกรรมพัฒนาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ 

       

โรงเรียนได้จัดท า “กิจกรรมพัฒนาบรรยากาศ    
และส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้” เพื่อท่ีจะ
เอ้ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม และมีความรับผิดชอบ รวมทั้ งย ังช่วย
อ านวยความสะดวกให้นักเรียนได้เรียนรู้ตาม
ความสามารถ ความสนใจ และมีความสุขจาก
สภาพแวดลอ้มท่ีดี 

       

1. โรงเรียนไดป้รับปรุงโรงอาหาร อาคาร 2 และอาคาร 3 
ใหส้วยงาม และถูกสุขลกัษณะ 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชไ้ด ้

2. โรงเรียนได้ปรับปรุงห้องสุขานกัเรียนชาย – 
นกัเรียนหญิงหลงัอาคาร 1 ให้สะอาด สวยงาม 
และส่งเสริมสุขภาพอนามยั และประหยดัน ้า 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 ใชไ้ด ้

3. โรงเรียนได้ปรับปรุงสนามบาสเกตบอล ให้
แขง็แรง และปลอดภยั  

0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

4. โรงเรียนปรับปรุงภูมิทศัน์ภายในบริเวณ
โรงเรียน เช่น ปลูกไมด้อก  ไมป้ระดบั ปรับปรุง
น ้าพุ จดัท่ีนัง่พกัผอ่น อ่านหนงัสือ และท าการบา้น
ใหแ้ก่นกัเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่56 (ต่อ) 

รายการ 
ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 

คนท่ี 
ค่า 

IOC 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
5. โรงเรียนปรับปรุงห้องอาหารครู ให้สะอาด สวยงาม 
ถูกสุขลกัษณะ มัน่คงแขง็แรง และปลอดภยั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

6. โรงเรียนปรับปรุงหอสมุดกาญจนาภิเษก 
พฒันาทางกายภาพ จัดซ้ือส่ือ และเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเหมาะสม จดักิจกรรมส่งเสริมการ
สร้างนิสัยรักการอ่าน 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

7. โรงเรียนปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระให้มีบรรยากาศท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้  พร้อมทั้ งจัดซ้ือส่ือ และ
อุปกรณ์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกบัเพื่อนๆ 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

8. โรงเรียนปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต WiFi ให้
สามารถใช้งานได้อย่ างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชนสู์งสุดต่อนกัเรียน คณะครู และประหยดั
งบประมาณ 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

9. โรงเรียนติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดอบั จุด
เส่ียง และท่ีลบัตา เพิ่มเติมจากเดิม รวมทั้งหมด 64 จุด  

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

10. โรงเรียนปรับปรุงระบบเทคโนโลยีกระจาย
เ สี ย ง  และล าโพงทุ ก จุดภาย ในโรง เ รี ยน 
โดยเฉพาะจุดอบั จุดเส่ียง และท่ีลับตา โดยมี
ศูนย์กลางอยู่ ท่ีห้ องกลุ่มบริหารงานบุคคล 
เช่นเดียวกนักบัศนูยก์ลางของกลอ้งวงจรปิด  

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

สรุปค่า IOC 0.86 ใช้ได้ 
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1.8 ฉบับที่ 4.2 :  แบบประเมินผลผลิตด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ส าหรับผูบ้ริหารและครู  
นกัเรียน ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากรเครือข่าย ดงัตารางท่ี 57 
ตารางที ่57   แสดงผลการพิจารณาตดัสินใจของผูท้รงคุณวฒิุเก่ียวกบัความเท่ียงตรงของแบบ 
  ประเมินผลผลิตดา้นความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อโครงการสถานศึกษาสีขาว  
 ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 
 

รายการ 
ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 

คนท่ี 
ค่า 

IOC 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
กจิกรรมห้องเรียนสีขาว        

1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดป้ระพฤติและปฏิบติัตน
เป็นแบบอยา่งท่ีดี หลีกเล่ียงยาเสพติด ส่ิงมอมเมา 
บุหร่ี สุรา และอบายมุข 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

2. นักเรียนแกนน ากล้าแสดงออกอย่างถูกตอ้งและมี
จิตอาสาในการตกัเตือน แนะน า และชกัชวนเพื่อน ๆ ให้
ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

3. การด าเนินงานของนักเรียนแกนน าฝ่ายการเรียน 
ช่วยใหเ้พื่อน  ๆเขา้ใจบทเรียน และสามารถท าการบา้นได ้

0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

4. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จดักระบวนการเรียนรู้
ท่ีสอดแทรก เร่ืองการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
และอบายมุขท่ีหลากหลาย และเหมาะสมกบันกัเรียน 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชไ้ด ้

5. นกัเรียนไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจ และตระหนัก
ถึงโทษภยัของยาเสพติด และอบายมุขต่าง  ๆจากครู 
จากป้ายนิเทศในห้องเรียนสีขาว ค าแนะน าของ
นกัเรียนแกนน า และกิจกรรมต่างๆ ในการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชไ้ด ้

6. นักเรียนแกนน า ก ากับ ดูแล และแนะน าให้
เพื่อนๆ รู้เท่าทนั และกลา้ปฏิเสธส่ิงท่ีเป็นพิษภยั
อนัตราย พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์และอบายมุขต่างๆ  
  

-1 +1 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่57 (ต่อ) 

 
รายการ 

ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 
คนท่ี 

ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
7. นักเรียนแกนน าฝ่ายสารวัตรนักเรียน เป็น
นักสืบแจ้งข่าวให้ครูท่ีปรึกษาทราบ เก่ียวกับ
พฤติกรรมของเพื่อนๆ  

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

8. นกัเรียนแกนน าฝ่ายสารวตัรนกัเรียน เฝ้าระวงั
และสอดส่องดูแลพื้นท่ีมุมอบั ห้องน ้ า และแหล่ง
มัว่สุม รวมทั้งจุดเส่ียงต่างๆ  

0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

9. นกัเรียนแกนน าฝ่ายกิจกรรม รวมกลุ่มเพื่อนๆ ให้
รู้จกัใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ในการท ากิจกรรม
ท่ีสนใจ ช่ืนชอบและมีความถนดั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

10. โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย มีการด าเนินงาน
หอ้งเรียนสีขาว จ านวน 66 ห้องเรียน อยา่งมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลใหน้กัเรียนห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชไ้ด ้

สรุปค่า IOC 0.82 ใช้ได้ 

กจิกรรมพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน        
1. ครูท่ีปรึกษา วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล 
คดักรองนกัเรียนอยา่งเป็นระบบ และน่าเช่ือถือ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2. นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือและเยียวยาให้มีพฤติกรรมเส่ียงลดลง
จนเป็นปกติ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

3. กิจกรรมโฮมรูมโดยครูท่ีปรึกษาพบนกัเรียน
เพื่อให้ค  าปรึกษาแนะน า และแก้ไขคุณลักษณะ
อนัไม่พึงประสงคข์องนกัเรียน 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

4. กิจกรรมแนะแนว และการเยี่ยมบา้นนักเรียน
เพื่อรับทราบปัญหาและความร่วมมือกบัทางบา้น
แกไ้ขคุณลกัษณะไม่พึงประสงคข์องนกัเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

5. กิจกรรมท่ีครูท่ีปรึกษา และคณะกรรมการด าเนิน
โครงการสุ่มตรวจคน้ส่ือลามกอนาจารในกระเป๋า

+1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่52   (ต่อ) ตารางที ่57 (ต่อ) 
 

รายการ 

ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 
คนท่ี 

ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
นกัเรียน การเล่นการพนนั ตรวจคน้การสูบบุหร่ีใน
หอ้งสุขา และอาจไปมัว่สุมตามแหล่งการเล่นเกมและ
อบายมุขต่างๆ ของชุมชน 
6. กิจกรรมครูเวรประจ าวนัตรวจค้นการพกพา
อาวธุของนกัเรียนกลุ่มเส่ียง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

7. กิจกรรมการด าเนินงานดา้นสังคมบ าบดั และคลินิก
ใหค้  าปรึกษาของครูแนะแนว 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชไ้ด ้

8. กิจกรรม Line กลุ่มของห้องเรียน ระหว่างครูท่ี
ปรึกษากบัผูป้กครอง และผูป้กครองกบัผูป้กครอง 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 ใชไ้ด ้

9. กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนท่ี
ขาดแคลนทุนทรัพย ์

+1 +1 +1 +1 0 0.80 ใชไ้ด ้

10. กิจกรรมการสุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของ
นกัเรียนกลุ่มเส่ียง 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

สรุปค่า IOC 0.88 ใช้ได้ 

กจิกรรมเชิงสร้างสรรค์        
1. “กิจกรรมอ่ิมบุญ” นกัเรียนท าบุญตกับาตรใน
ตอนเชา้ทุกวนั วนัละ 1 หอ้งเรียน พร้อมครูท่ีปรึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2. กิจกรรมการสักการะพระอนุสาวรียส์มเด็จพระ
มหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เพื่อ
แสดงความกตญัํูต่อพระองคท์่าน ผูก่้อตั้งโรงเรียน
ชิโนรสวทิยาลยั 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

3. การบรรเลงดนตรีไทยของ “กิจกรรมศุกร์สังคีต” 
ทุกวนัศุกร์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

4. กิจกรรม “ครูพระ” “ครูทหาร” และ “ครูต ารวจ” +1 0 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

5. กิจกรรม “วนัพระสุนทรโวหาร (ภู่) ต่อตา้นยาเสพติด” +1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชไ้ด ้
6. กิจกรรมรณรงค ์“วนังดสูบบุหร่ีโลก” และ “กิจกรรม
วนัต่อตา้นยาเสพติดโลก” 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่57   (ต่อ) 
 

รายการ 

ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 
คนท่ี 

ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
7. กิจกรรมสวดพระคาถาชินบญัชร ทุกวนัศุกร์
หลงัจากเสร็จพิธีเขา้แถวเคารพธงชาติ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

8. กิจกรรมการขบัร้องเพลงคาราโอเกะ เวลาพกั
กลางวนั 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

9. กิจกรรมประกวดวาดภาพต่อตา้นยาเสพติด
และอบายมุขในวนัต่อตา้นยาเสพติดโลก 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

10. กิจกรรมการแข่งขนักีฬาตา้นยาเสพติดและอบายมุข 
เช่น การแข่งขนัฟุตซอล การแข่งขนัฟุตบอลชิโนลีค 
และกีฬาสีประจ าปีการศึกษา  

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

สรุปค่า IOC 0.88 ใช้ได้ 

กิจกรรมการพัฒนาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมที่เอือ้
ต่อการจัดการเรียนรู้ 

       

1. กิจกรรมการพฒันาบริเวณและสภาพแวดลอ้ม
ของโรงเรียนให ้น่าอยู ่น่าเรียน และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2. กิจกรรมการปรับปรุงโรงอาหาร ให้สะอาดสวยงาม 
และถูกสุขลกัษณะ 

0 +1 0 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

3. การปรับปรุงสนามบาสเกตบอล และการบ ารุงรักษา
สนามฟุตบอล 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชไ้ด ้

4. การปรับปรุงห้องสุขาชาย และห้องสุขาหญิง ให้
สะอาด สวยงาม และประหยดัน ้า 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

5. การปรับปรุงหอสมุดกาญจนาภิเษก และแหล่ง
เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

6. การปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต WiFi ให้
สามารถใชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประหยดั
งบประมาณ 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

7. การติดตั้งกลอ้งวงจรปิดบริเวณจุดอบั จุดเส่ียง 
และท่ีลบัตาเพิ่ม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่57   (ต่อ) 
 

รายการ 

ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 
คนท่ี 

ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
8. โรงเรียนปรับปรุงระบบเทคโนโลยีกระจาย
เสียงในการก ากับติดตามนักเรียนในห้องสุขา 
และบริเวณจุดอบัของโรงเรียน 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

9. โรงเรียนพฒันาให้มีโต๊ะ – เกา้อ้ี ให้นกัเรียนได้
นั่งพกัผ่อน อ่านหนังสือ และท าการบ้าน ขณะท่ี
คอยผูป้กครองมารับกลบับา้น 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

10. โรงเรียนจดับริการตรวจสุขภาพให้แก่นกัเรียน
ทุกคน ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง และท าประกนัอุบติัเหตุ
ใหแ้ก่นกัเรียนทุกคนเช่นเดียวกนั 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

สรุปค่า IOC 0.88 ใช้ได้ 
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2.  ค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ  มีดังนี้ 

     2.1 ฉบบัท่ี 1 : แบบประเมินบริบทของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 - 2560 ส าหรับ ผูบ้ริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 

 

Item-Total Statistics 
 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

object_1 42.90 5.80 0.35 0.74 

object_2 42.83 6.69 0.16 0.79 

object_3 42.89 5.03 0.67 0.69 

object_4 42.80 6.25 0.20 0.76 

object_5 42.80 5.18 0.70 0.69 

object_6 42.91 5.30 0.55 0.71 

object_7 43.06 6.03 0.13 0.78 

object_8 43.00 5.36 0.43 0.73 

object_9 42.87 5.39 0.50 0.72 

object_10 42.86 4.91 0.77 0.68 
 

 

Reliability Coefficients 
N of Cases =     50.0                    N of Items =  10 
Alpha =    .75 
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     2.2 ฉบบัท่ี 2 : แบบประเมินปัจจยัน าเขา้ของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 - 2560  ส าหรับ ผูบ้ริหาร  และครู    
 

Item-Total Statistics 
 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

white_1 126.92 45.82 0.23 0.84 

white_2 126.95 44.18 0.39 0.84 

white_3 126.93 44.00 0.44 0.84 

white_4 126.82 43.86 0.53 0.83 

white_5 126.71 45.10 0.46 0.84 

white_6 126.71 45.43 0.43 0.84 

white_7 126.82 45.23 0.34 0.84 

care_1 126.92 43.48 0.49 0.84 

care_2 126.88 44.00 0.45 0.84 

care_3 126.92 43.99 0.43 0.84 

care_4 126.83 44.31 0.48 0.84 

care_5 126.78 46.04 0.29 0.84 

care_6 126.92 47.10 0.09 0.85 

care_7 126.89 46.39 0.21 0.84 

creative_1 126.87 47.30 0.07 0.85 

creative_2 126.89 45.30 0.39 0.84 

creative_3 126.87 45.04 0.42 0.84 

creative_4 126.92 43.59 0.51 0.84 

creative_5 126.94 46.14 0.19 0.85 

creative_6 126.90 43.40 0.54 0.83 

creative_7 126.90 43.48 0.50 0.84 
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 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

enviro_1 126.96 43.74 0.43 0.84 

enviro_2 126.95 42.18 0.57 0.83 

enviro_3 126.92 44.93 0.30 0.84 

enviro_4 126.88 45.26 0.29 0.84 

enviro_5 126.94 44.33 0.33 0.84 

enviro_6 126.70 46.37 0.33 0.84 

enviro_7 126.76 46.28 0.23 0.84 
 

 

Reliability Coefficients 
N of Cases =     50.0                    N of Items =  28 
Alpha =    .85 
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     2.3 ฉบบัท่ี 3.1 : แบบประเมินกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรมหอ้งเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2559 - 2560 
ส าหรับผูบ้ริหาร และครู   
 

Item-Total Statistics 
 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

manage_1 65.53 6.05 0.51 0.83 

manage_2 65.40 6.41 0.39 0.86 

manage_3 65.48 6.42 0.40 0.86 

manage_4 65.31 6.27 0.55 0.83 

manage_5 65.40 6.40 0.43 0.85 

do_1 65.44 6.47 0.39 0.86 

do_2 65.47 6.80 0.25 0.88 

do_3 65.45 6.15 0.53 0.83 

do_4 65.51 6.28 0.46 0.85 

do_5 65.31 6.46 0.45 0.85 

do_6 65.40 6.46 0.41 0.85 

do_7 65.39 6.51 0.39 0.86 

do_8 65.38 6.61 0.35 0.87 

do_9 65.43 6.55 0.36 0.86 

do_10 65.45 6.58 0.34 0.87 
 

 

Reliability Coefficients 
N of Cases =     50.0                    N of Items =  15 
Alpha =    .85 
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     2.4 ฉบบัท่ี 3.2 : แบบประเมินกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั กิจกรรมท่ี 2 : การพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ปี
การศึกษา 2559 - 2560 ส าหรับผูบ้ริหาร และครู   
 

Item-Total Statistics 
 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

manage_1 64.74 5.72 0.48 0.83 

manage_2 64.77 5.81 0.48 0.83 

manage_3 64.69 6.10 0.37 0.85 

manage_4 64.70 5.96 0.40 0.85 

manage_5 64.76 6.02 0.39 0.85 

do_1 64.75 5.90 0.44 0.84 

do_2 64.83 5.85 0.46 0.83 

do_3 64.78 5.49 0.57 0.80 

do_4 64.81 5.69 0.49 0.82 

do_5 64.75 5.93 0.43 0.84 

do_6 64.73 5.73 0.53 0.82 

do_7 64.72 5.93 0.44 0.84 

do_8 64.75 6.19 0.32 0.87 

do_9 64.72 5.75 0.51 0.82 

do_10 64.72 5.92 0.45 0.84 
 

 

Reliability Coefficients 
N of Cases =     50.0                    N of Items =  15 
Alpha =    .84 
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2.5 ฉบบัท่ี 3.3 : แบบประเมินกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุขโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์ปีการศึกษา 2559 - 
2560 ส าหรับผูบ้ริหาร และครู   
 

Item-Total Statistics 
 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

manage_1 62.36 7.30 0.45 0.85 

manage_2 62.36 7.30 0.45 0.85 

manage_3 62.40 6.55 0.63 0.80 

manage_4 62.37 6.82 0.63 0.81 

manage_5 62.42 7.28 0.46 0.85 

do_1 62.41 6.77 0.65 0.80 

do_2 62.37 6.93 0.56 0.82 

do_3 62.45 7.97 0.21 0.90 

do_4 62.47 7.69 0.31 0.88 

do_5 62.45 5.97 0.74 0.76 

do_6 62.35 6.73 0.67 0.80 

do_7 62.57 7.20 0.51 0.84 

do_8 62.45 6.14 0.75 0.76 

do_9 62.42 7.77 0.28 0.89 

do_10 62.50 5.89 0.82 0.74 
 

 

Reliability Coefficients 
N of Cases =     50.0                    N of Items =  15 
Alpha =    .85 
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     2.6 ฉบบัท่ี 3.4 : แบบประเมินกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั กิจกรรมท่ี 4 : กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
การจดัการเรียนรู้ปีการศึกษา 2559 - 2560 ส าหรับผูบ้ริหาร และครู   
 

Item-Total Statistics 
 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

manage_1 62.06 10.62 0.56 0.89 

manage_2 61.96 10.75 0.51 0.90 

manage_3 62.11 9.62 0.67 0.86 

manage_4 62.07 9.27 0.79 0.83 

manage_5 62.03 10.27 0.53 0.90 

do_1 62.14 11.07 0.35 0.95 

do_2 62.09 11.10 0.41 0.92 

do_3 62.03 10.23 0.68 0.87 

do_4 62.02 11.39 0.32 0.93 

do_5 62.09 10.71 0.53 0.90 

do_6 62.03 9.12 0.83 0.82 

do_7 62.07 9.03 0.82 0.82 

do_8 62.03 10.14 0.61 0.88 

do_9 62.09 9.27 0.73 0.85 

do_10 62.13 11.23 0.32 0.95 
 

 

Reliability Coefficients 
N of Cases =     50.0                    N of Items =  15 
Alpha =    .89 
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     2.7 ฉบบัท่ี 4.1 : แบบประเมินผลผลิตโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 - 2560  ส าหรับผูบ้ริหารและครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และบุคลากรเครือข่าย 

Item-Total Statistics 
 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

white_1 177.54 281.96 0.53 0.91 

white_2 177.57 282.17 0.47 0.93 

white_3 177.62 281.62 0.63 0.89 

white_4 177.58 282.04 0.50 0.92 

white_5 177.68 281.86 0.56 0.91 

white_6 177.66 281.98 0.52 0.92 

white_7 177.71 281.82 0.57 0.91 

white_8 177.51 281.65 0.63 0.89 

white_9 177.61 282.30 0.43 0.94 

white_10 177.49 281.88 0.56 0.91 

care_1 177.57 281.97 0.53 0.92 

care_2 177.60 282.14 0.48 0.93 

care_3 177.58 282.03 0.51 0.92 

care_4 177.66 281.69 0.61 0.90 

care_5 177.49 282.01 0.52 0.92 

care_6 177.71 281.98 0.52 0.92 

care_7 177.61 281.91 0.54 0.91 

care_8 177.70 281.79 0.58 0.90 

care_9 177.52 281.78 0.59 0.90 

care_10 177.53 281.74 0.60 0.90 
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 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

creative_1 177.57 282.01 0.51 0.92 

creative_2 177.51 282.23 0.45 0.93 

creative_3 177.57 281.43 0.69 0.88 

creative_4 177.68 281.78 0.58 0.90 

creative_5 177.73 282.12 0.48 0.93 

creative_6 177.59 282.05 0.50 0.92 

creative_7 177.65 282.33 0.42 0.94 

creative_8 177.63 282.09 0.49 0.92 

creative_9 177.50 281.66 0.63 0.89 

creative_10 177.53 282.25 0.45 0.93 

enviro_1 177.61 281.86 0.56 0.91 

enviro_2 177.61 281.81 0.57 0.91 

enviro_3 177.64 282.43 0.39 0.95 

enviro_4 177.70 281.72 0.60 0.90 

enviro_5 177.52 281.91 0.55 0.91 

enviro_6 177.48 282.12 0.49 0.92 

enviro_7 177.68 281.56 0.65 0.89 

enviro_8 177.56 281.82 0.57 0.91 

enviro_9 177.57 281.62 0.63 0.89 

enviro_10 177.50 282.15 0.48 0.93 
 

 

Reliability Coefficients 
N of Cases =     50.0                    N of Items =  40 
Alpha =    .91 
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          2.8 ฉบบัท่ี 4.2 : แบบประเมินความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอด    ยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 - 
2560  ส าหรับผูบ้ริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน 
และบุคลากรเครือข่าย 

Item-Total Statistics 
 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

white_1 172.13 305.62 0.61 0.96 

white_2 172.11 305.12 0.62 0.96 

white_3 172.21 306.22 0.59 0.96 

white_4 172.15 306.34 0.64 0.96 

white_5 172.05 305.15 0.69 0.96 

white_6 172.10 305.72 0.67 0.96 

white_7 172.11 305.97 0.65 0.96 

white_8 172.10 305.95 0.66 0.96 

white_9 172.15 306.42 0.65 0.96 

white_10 172.23 307.14 0.63 0.96 

care_1 172.07 304.90 0.70 0.96 

care_2 172.15 306.26 0.65 0.96 

care_3 172.05 305.34 0.68 0.96 

care_4 172.05 304.90 0.70 0.96 

care_5 172.10 305.33 0.69 0.96 

care_6 172.18 306.53 0.65 0.96 

care_7 172.24 307.51 0.62 0.96 

care_8 172.05 304.78 0.71 0.96 

care_9 172.08 305.48 0.68 0.96 

care_10 172.13 305.83 0.67 0.96 
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 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

creative_1 172.03 305.06 0.70 0.96 

creative_2 172.16 306.47 0.65 0.96 

creative_3 172.10 303.73 0.23 0.96 

creative_4 172.07 305.54 0.68 0.96 

creative_5 172.07 305.69 0.67 0.96 

creative_6 172.14 304.20 0.29 0.96 

creative_7 172.15 306.47 0.64 0.96 

creative_8 172.04 305.28 0.69 0.96 

creative_9 172.26 307.46 0.63 0.96 

creative_10 172.10 305.93 0.66 0.96 

enviro_1 172.19 306.60 0.65 0.96 

enviro_2 172.19 306.80 0.64 0.96 

enviro_3 172.11 305.92 0.66 0.96 

enviro_4 172.10 305.65 0.67 0.96 

enviro_5 172.06 305.28 0.69 0.96 

enviro_6 172.05 305.54 0.68 0.96 

enviro_7 172.06 305.28 0.69 0.96 

enviro_8 172.22 306.79 0.65 0.96 

enviro_9 172.13 306.24 0.65 0.96 

enviro_10 172.12 306.18 0.65 0.96 
 

 

Reliability Coefficients 
N of Cases =     50.0                    N of Items =  40 
Alpha =    .96 
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ภาคผนวก ซ 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
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ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานเกี่ยวกบั 
ความสอดคล้องของวตัถุประสงค์ของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 
(ตารางที ่25 ผู้บริหาร) 

 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 

object_159 4 4.50 0.58 
object_259 4 4.50 0.58 
object_359 4 4.75 0.50 
object_459 4 4.00 0.00 
object_559 4 4.50 0.58 
object_659 4 4.25 0.50 
object_759 4 4.25 0.50 
object_859 4 5.00 0.00 
object_959 4 4.75 0.50 

object_1059 4 4.50 0.58 
SUM_object_59 4 4.50 0.43 

Valid N (listwise) 4    
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ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
เกีย่วกบัความสอดคล้องของวตัถุประสงค์ของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 
 (ตารางที ่25 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน) 

 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 

object_159 15 4.55 0.52 
object_259 15 4.87 0.35 
object_359 15 4.53 0.52 
object_459 15 4.80 0.41 
object_559 15 4.73 0.46 
object_659 15 4.59 0.63 
object_759 15 4.60 0.51 
object_859 15 4.47 0.52 
object_959 15 4.47 0.74 

object_1059 15 4.73 0.46 
SUM_object_59 15 4.63 0.51 

Valid N (listwise) 15    
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ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
เกีย่วกบัความสอดคล้องของวตัถุประสงค์ของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 
 (ตารางที ่25 ภาพรวม) 

 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 
object_159 19 4.54 0.51 
object_259 19 4.79 0.42 
object_359 19 4.58 0.51 
object_459 19 4.63 0.50 
object_559 19 4.68 0.48 
object_659 19 4.52 0.61 
object_759 19 4.53 0.51 
object_859 19 4.57 0.51 
object_959 19 4.51 0.70 

object_1059 19 4.67 0.48 
SUM_object_59 19 4.61 0.52 

Valid N (listwise) 19    
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ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
เกีย่วกบัความสอดคล้องของวตัถุประสงค์ของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2560 
(ตารางที ่26 ผู้บริหาร) 

 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 

object_160 4 4.75 0.50 
object_260 4 4.75 0.50 
object_360 4 4.50 0.58 
object_460 4 5.00 0.00 
object_560 4 4.50 0.58 
object_660 4 4.75 0.50 
object_760 4 4.75 0.50 
object_860 4 4.50 0.50 
object_960 4 4.75 0.50 

object_1060 4 4.50 0.58 
SUM_object_60 4 4.68 0.47 

Valid N (listwise) 4    
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ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
เกีย่วกบัความสอดคล้องของวตัถุประสงค์ของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2560 
 (ตารางที ่26 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน) 

 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 

object_160 15 4.89 0.35 
object_260 15 4.88 0.35 
object_360 15 4.93 0.26 
object_460 15 4.93 0.26 
object_560 15 5.00 0.00 
object_660 15 4.87 0.35 
object_760 15 4.60 0.63 
object_860 15 4.73 0.46 
object_960 15 4.93 0.26 

object_1060 15 4.90 0.26 
SUM_object_60 15 4.87 0.32 

Valid N (listwise) 15    
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ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
เกีย่วกบัความสอดคล้องของวตัถุประสงค์ของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2560 
 (ตารางที ่26 ภาพรวม) 

 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 
object_160 19 4.86 0.37 
object_260 19 4.85 0.37 
object_360 19 4.84 0.50 
object_460 19 4.95 0.23 
object_560 19 4.89 0.46 
object_660 19 4.83 0.37 
object_760 19 4.63 0.60 
object_860 19 4.68 0.58 
object_960 19 4.88 0.32 

object_1060 19 4.82 0.50 
SUM_object_60 19 4.82 0.43 

Valid N (listwise) 19    
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ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครู เกี่ยวกับความเหมาะสมของปัจจัยน าเข้า 
ของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559  (ตารางที ่28 ผู้บริหาร) 
 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 
white_159 4 5.00 0.00 
white_259 4 4.25 0.96 
white_359 4 4.50 0.58 
white_459 4 4.25 0.50 
white_559 4 4.25 0.50 
white_659 4 4.50 0.58 
white_759 4 4.75 0.50 

SUM_white_59 4 4.50 0.52 
care_159 4 4.25 0.50 
care_259 4 4.75 0.50 
care_359 4 5.00 0.00 
care_459 4 4.50 0.58 
care_559 4 4.25 0.50 
care_659 4 4.75 0.50 
care_759 4 4.75 0.50 

SUM_care_59 4 4.61 0.44 
creative_159 4 4.50 0.58 
creative_259 4 5.00 0.00 
creative_359 4 5.00 0.00 
creative_459 4 5.00 0.00 
creative_559 4 5.00 0.00 
creative_659 4 5.00 0.00 
creative_759 4 5.00 0.00 

SUM_creative_59 4 4.93 0.08 
enviro_159 4 5.00 0.00 
enviro_259 4 5.00 0.00 
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ขอ้ n Mean Std. Deviation 
enviro_359 
enviro_459 

4 

4 
5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

enviro_559 4 5.00 0.00 
enviro_659 4 5.00 0.00 
enviro_759 4 5.00 0.00 

SUM_enviro_59 4 5.00 0.00 
SUM_59 4 4.76 0.26 

Valid N (listwise) 4    
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ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครู เกี่ยวกับความเหมาะสมของปัจจัยน าเข้า 
ของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559  (ตารางที ่28 ครู) 

 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 
white_159 115 4.55 0.58 
white_259 115 4.50 0.58 
white_359 115 4.42 0.50 
white_459 115 4.55 0.50 
white_559 115 4.45 0.50 
white_659 115 4.47 0.50 
white_759 115 4.56 0.50 

SUM_white_59 115 4.50 0.52 
care_159 115 4.61 0.49 
care_259 115 4.51 0.50 
care_359 115 4.58 0.50 
care_459 115 4.60 0.49 
care_559 115 4.30 0.46 
care_659 115 4.50 0.50 
care_759 115 4.57 0.50 

SUM_care_59 115 4.52 0.49 
creative_159 115 4.45 0.50 
creative_259 115 4.36 0.66 
creative_359 115 4.50 0.52 
creative_459 115 4.44 0.66 
creative_559 115 4.49 0.60 
creative_659 115 4.30 0.79 
creative_759 115 4.29 0.79 

SUM_creative_59 115 4.40 0.65 
enviro_159 115 4.45 0.73 
enviro_259 115 4.36 0.81 
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ขอ้ n Mean Std. Deviation 
enviro_359 
enviro_459 

115 
115 

4.53 
4.56 

0.72 
0.69 

enviro_559 115 4.34 0.83 
enviro_659 115 4.44 0.83 
enviro_759 115 4.43 0.82 

SUM_enviro_59 115 4.44 0.78 
SUM_59 115 4.47 0.61 

Valid N (listwise) 115    
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ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครู เกี่ยวกับความเหมาะสมของปัจจัยน าเข้า 

ของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559  (ตารางที ่28 ภาพรวม) 

 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 
white_159 119 4.57 0.58 
white_259 119 4.49 0.59 
white_359 119 4.42 0.50 
white_459 119 4.54 0.50 
white_559 119 4.45 0.50 
white_659 119 4.47 0.50 
white_759 119 4.56 0.50 

SUM_white_59 119 4.50 0.52 
care_159 119 4.61 0.49 
care_259 119 4.52 0.50 
care_359 119 4.60 0.49 
care_459 119 4.59 0.49 
care_559 119 4.30 0.46 
care_659 119 4.51 0.50 
care_759 119 4.58 0.50 

SUM_care_59 119 4.53 0.49 
creative_159 119 4.45 0.50 
creative_259 119 4.38 0.66 
creative_359 119 4.52 0.52 
creative_459 119 4.46 0.66 
creative_559 119 4.51 0.59 
creative_659 119 4.32 0.79 
creative_759 119 4.31 0.79 

SUM_creative_59 119 4.42 0.65 
enviro_159 119 4.47 0.72 
enviro_259 119 4.38 0.80 
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ขอ้ n Mean Std. Deviation 
enviro_359 
enviro_459 

119 

119 

4.55 
4.57 

0.71 
0.68 

enviro_559 119 4.36 0.82 
enviro_659 119 4.46 0.82 
enviro_759 119 4.45 0.81 

SUM_enviro_59 119 4.46 0.77 
SUM_59 119 4.48 0.60 

Valid N (listwise) 119    
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ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครู เกี่ยวกับความเหมาะสมของปัจจัยน าเข้า 
ของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2560  (ตารางที ่29 ผู้บริหาร) 
 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n Mean Std. Deviation 
white_160 4 5.00 0.00 
white_260 4 5.00 0.00 
white_360 4 5.00 0.00 
white_460 4 5.00 0.00 
white_560 4 5.00 0.00 
white_660 4 5.00 0.00 
white_760 4 4.50 0.58 

SUM_white_60 4 4.93 0.08 
care_160 4 4.25 0.96 
care_260 4 4.50 0.58 
care_360 4 4.50 0.58 
care_460 4 4.75 0.50 
care_560 4 4.75 0.50 
care_660 4 4.75 0.50 
care_760 4 4.75 0.50 

SUM_care_60 4 4.61 0.59 
creative_160 4 4.50 0.58 
creative_260 4 5.00 0.00 
creative_360 4 5.00 0.00 
creative_460 4 5.00 0.00 
creative_560 4 5.00 0.00 
creative_660 4 5.00 0.00 
creative_760 4 5.00 0.00 

SUM_creative_60 4 4.93 0.08 
enviro_160 4 5.00 0.00 
enviro_260 4 5.00 0.00 
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ขอ้ n Mean Std. Deviation 
enviro_360 
enviro_460 

4 

4 
5.00 
5.00 

0.00 
0.00 

enviro_560 4 5.00 0.00 
enviro_660 4 4.75 0.50 
enviro_760 4 5.00 0.00 

SUM_enviro_60 4 4.96 0.07 
SUM_60 4 4.86 0.21 

Valid N (listwise) 4    
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ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครู เกี่ยวกับความเหมาะสมของปัจจัยน าเข้า 

ของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2560  (ตารางที ่29 ครู) 

 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
white_160 115 4.64 0.58 
white_260 115 4.61 0.66 
white_360 115 4.63 0.63 
white_460 115 4.74 0.55 
white_560 115 4.85 0.44 
white_660 115 4.86 0.42 
white_760 115 4.76 0.54 

SUM_white_60 115 4.73 0.55 
care_160 115 4.66 0.62 
care_260 115 4.70 0.61 
care_360 115 4.67 0.63 
care_460 115 4.74 0.53 
care_560 115 4.79 0.45 
care_660 115 4.64 0.50 
care_760 115 4.68 0.47 

SUM_care_60 115 4.70 0.54 
creative_160 115 4.72 0.45 
creative_260 115 4.68 0.47 
creative_360 115 4.69 0.48 
creative_460 115 4.64 0.61 
creative_560 115 4.62 0.59 
creative_660 115 4.67 0.61 
creative_760 115 4.66 0.63 

SUM_creative_60 115 4.67 0.55 
enviro_160 115 4.60 0.67 



639 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
enviro_260 115 4.61 0.72 
enviro_360 
enviro_460 

115 

115 

4.63 
4.68 

0.67 
0.61 

enviro_560 115 4.62 0.72 
enviro_660 115 4.88 0.33 
enviro_760 115 4.80 0.48 

SUM_enviro_60 115 4.69 0.60 
SUM_60 115 4.69 0.56 

Valid N (listwise) 115    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



640 
 

ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครู เกี่ยวกับความเหมาะสมของปัจจัยน าเข้า 
ของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2560  (ตารางที ่29 ภาพรวม) 
 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
white_160 119 4.65 0.58 
white_260 119 4.62 0.65 
white_360 119 4.64 0.62 
white_460 119 4.76 0.54 
white_560 119 4.86 0.44 
white_660 119 4.87 0.41 
white_760 119 4.75 0.54 

SUM_white_60 119 4.73 0.54 
care_160 119 4.64 0.63 
care_260 119 4.69 0.61 
care_360 119 4.66 0.63 
care_460 119 4.74 0.53 
care_560 119 4.79 0.45 
care_660 119 4.65 0.50 
care_760 119 4.68 0.47 

SUM_care_60 119 4.69 0.54 
creative_160 119 4.71 0.46 
creative_260 119 4.69 0.47 
creative_360 119 4.70 0.48 
creative_460 119 4.65 0.60 
creative_560 119 4.63 0.58 
creative_660 119 4.68 0.60 
creative_760 119 4.67 0.63 

SUM_creative_60 119 4.68 0.54 
enviro_160 119 4.61 0.67 
enviro_260 119 4.62 0.71 



641 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
enviro_360 
enviro_460 

119 
119 

4.65 
4.69 

0.66 
0.61 

enviro_560 119 4.63 0.71 
enviro_660 119 4.87 0.33 
enviro_760 119 4.81 0.47 

SUM_enviro_60 119 4.70 0.59 
SUM_60 119 4.70 0.56 

Valid N (listwise) 119    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



642 
 

 
ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูเกี่ยวกบัความเหมาะสมของกระบวนการ 

ของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กจิกรรมที่ 1 : กจิกรรมห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2559 

(ตารางที ่31 ผู้บริหาร) 
 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
manage_159 4 5.00 0.00 
manage_259 4 5.00 0.00 
manage_359 4 4.50 0.58 
manage_459 4 4.25 0.50 
manage_559 4 4.25 0.50 

SUM_ manage_59 4 4.60 0.32 
do_159 4 4.50 0.58 
do_259 4 4.75 0.50 
do_359 4 4.25 0.50 
do_459 4 4.75 0.50 
do_559 4 5.00 0.00 
do_659 4 4.50 0.58 
do_759 4 4.25 0.50 
do_859 4 4.75 0.50 
do_959 4 4.75 0.50 

do_1059 4 4.50 0.58 
SUM_do_59 4 4.60 0.47 

SUM_59 4 4.60 0.42 
Valid N (listwise) 4   

 
 
 
 
 
 
 



643 
 

ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูเกี่ยวกบัความเหมาะสมของกระบวนการ 
ของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กจิกรรมที่ 1 : กจิกรรมห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2559 
(ตารางที ่31 ครู) 

 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
manage_159 115 4.39 0.73 
manage_259 115 4.38 0.79 
manage_359 115 4.42 0.50 
manage_459 115 4.55 0.50 
manage_559 115 4.45 0.50 

SUM_ manage_59 115 4.44 0.60 
do_159 115 4.47 0.50 
do_259 115 4.56 0.50 
do_359 115 4.60 0.49 
do_459 115 4.51 0.50 
do_559 115 4.58 0.50 
do_659 115 4.60 0.49 
do_759 115 4.30 0.46 
do_859 115 4.50 0.50 
do_959 115 4.57 0.50 

do_1059 115 4.45 0.50 
SUM_do_59 115 4.51 0.49 

SUM_59 115 4.49 0.54 
Valid N (listwise) 115   

 
 
 
 
 
 
 
 



644 
 

ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูเกี่ยวกบัความเหมาะสมของกระบวนการ 
ของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กจิกรรมที่ 1 : กจิกรรมห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2559 
(ตารางที ่31 ภาพรวม) 

 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
manage_159 119 4.41 0.73 
manage_259 119 4.40 0.78 
manage_359 119 4.42 0.50 
manage_459 119 4.54 0.50 
manage_559 119 4.45 0.50 

SUM_ manage_59 119 4.44 0.60 
do_159 119 4.47 0.50 
do_259 119 4.56 0.50 
do_359 119 4.59 0.49 
do_459 119 4.52 0.50 
do_559 119 4.61 0.49 
do_659 119 4.60 0.49 
do_759 119 4.30 0.46 
do_859 119 4.51 0.50 
do_959 119 4.57 0.50 

do_1059 119 4.45 0.50 
SUM_do_59 119 4.52 0.49 

SUM_59 119 4.49 0.53 
Valid N (listwise) 119   

 
 
 
 
 
 
 
 



645 
 

ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูเกี่ยวกบัความเหมาะสมของกระบวนการ 
ของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กจิกรรมที่ 1 : กจิกรรมห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2560 
(ตารางที ่32 ผู้บริหาร) 

 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
manage_160 4 4.50 0.58 
manage_260 4 5.00 0.00 
manage_360 4 4.75 0.50 
manage_460 4 4.75 0.50 
manage_560 4 4.75 0.50 

SUM_ manage_60 4 4.75 0.42 
do_160 4 5.00 0.00 
do_260 4 5.00 0.00 
do_360 4 5.00 0.00 
do_460 4 5.00 0.00 
do_560 4 5.00 0.00 
do_660 4 5.00 0.00 
do_760 4 4.75 0.50 
do_860 4 4.75 0.50 
do_960 4 4.75 0.50 

do_1060 4 4.50 0.58 
SUM_do_60 4 4.88 0.21 

SUM_60 4 4.83 0.29 
Valid N (listwise) 4   
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ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูเกี่ยวกบัความเหมาะสมของกระบวนการ 
ของโครงการสถานศึกษาสีขาว   ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กจิกรรมที่ 1 : กจิกรรมห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2560 
(ตารางที ่32 ครู) 

 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
manage_160 115 4.60 0.49 
manage_260 115 4.74 0.44 
manage_360 115 4.64 0.48 
manage_460 115 4.83 0.38 
manage_560 115 4.74 0.44 

SUM_ manage_60 115 4.71 0.45 
do_160 115 4.68 0.47 
do_260 115 4.63 0.49 
do_360 115 4.64 0.48 
do_460 115 4.58 0.50 
do_560 115 4.81 0.40 
do_660 115 4.70 0.46 
do_760 115 4.77 0.42 
do_860 115 4.75 0.44 
do_960 115 4.68 0.47 

do_1060 115 4.69 0.47 
SUM_do_60 115 4.69 0.46 

SUM_60 115 4.70 0.45 
Valid N (listwise) 115   
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ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูเกี่ยวกบัความเหมาะสมของกระบวนการ 
ของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กจิกรรมที่ 1 : กจิกรรมห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2560 
(ตารางที ่32 ภาพรวม) 

 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
manage_160 119 4.60 0.49 
manage_260 119 4.75 0.44 
manage_360 119 4.65 0.48 
manage_460 119 4.82 0.38 
manage_560 119 4.74 0.44 

SUM_ manage_60 119 4.71 0.45 
do_160 119 4.69 0.46 
do_260 119 4.64 0.48 
do_360 119 4.66 0.48 
do_460 119 4.60 0.49 
do_560 119 4.82 0.39 
do_660 119 4.71 0.45 
do_760 119 4.77 0.42 
do_860 119 4.75 0.44 
do_960 119 4.68 0.47 

do_1060 119 4.67 0.47 
SUM_do_60 119 4.70 0.46 

SUM_60 119 4.70 0.45 
Valid N (listwise) 119   

 
 
 
 
 
 
 
 



648 
 

ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูเกี่ยวกบัความเหมาะสมของกระบวนการ 
ของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กจิกรรมที่ 2 : การพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  
ปีการศึกษา 2559 (ตารางที ่34 ผู้บริหาร) 

 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
manage_159 4 5.00 0.00 
manage_259 4 4.50 0.58 
manage_359 4 4.50 0.58 
manage_459 4 4.75 0.50 
manage_559 4 4.00 0.00 

SUM_ manage_59 4 4.55 0.33 
do_159 4 4.75 0.50 
do_259 4 4.25 0.50 
do_359 4 4.50 0.58 
do_459 4 4.75 0.50 
do_559 4 4.25 0.50 
do_659 4 4.50 0.58 
do_759 4 4.50 0.58 
do_859 4 4.75 0.50 
do_959 4 4.75 0.50 

do_1059 4 4.75 0.50 
SUM_do_59 4 4.58 0.52 

SUM_59 4 4.57 0.45 
Valid N (listwise) 4   

 
 
 
 
 
 
 
 



649 
 

ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูเกี่ยวกบัความเหมาะสมของกระบวนการ 
ของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กจิกรรมที่ 2 : การพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  
ปีการศึกษา 2559 (ตารางที ่34 ครู) 

 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
manage_159 115 4.44 0.66 
manage_259 115 4.45 0.50 
manage_359 115 4.57 0.50 
manage_459 115 4.51 0.64 
manage_559 115 4.50 0.50 

SUM_ manage_59 115 4.49 0.56 
do_159 115 4.47 0.52 
do_259 115 4.31 0.47 
do_359 115 4.40 0.65 
do_459 115 4.43 0.65 
do_559 115 4.53 0.50 
do_659 115 4.44 0.50 
do_759 115 4.50 0.50 
do_859 115 4.52 0.50 
do_959 115 4.53 0.55 

do_1059 115 4.38 0.49 
SUM_do_59 115 4.45 0.53 

SUM_59 115 4.47 0.54 
Valid N (listwise) 115   

 
 
 
 
 
 
 
 



650 
 

ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูเกี่ยวกบัความเหมาะสมของกระบวนการ 
ของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กจิกรรมที่ 2 : การพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  
ปีการศึกษา 2559 (ตารางที ่34 ภาพรวม) 

 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
manage_159 119 4.46 0.66 
manage_259 119 4.45 0.50 
manage_359 119 4.56 0.50 
manage_459 119 4.52 0.64 
manage_559 119 4.49 0.50 

SUM_ manage_59 119 4.50 0.56 
do_159 119 4.48 0.52 
do_259 119 4.31 0.46 
do_359 119 4.40 0.64 
do_459 119 4.44 0.65 
do_559 119 4.52 0.50 
do_659 119 4.45 0.50 
do_759 119 4.50 0.50 
do_859 119 4.53 0.50 
do_959 119 4.54 0.55 

do_1059 119 4.39 0.49 
SUM_do_59 119 4.46 0.53 

SUM_59 119 4.47 0.54 
Valid N (listwise) 119   

 
 
 
 
 
 
 
 



651 
 

ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูเกี่ยวกบัความเหมาะสมของกระบวนการ 
ของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กจิกรรมที่ 2 : การพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  
ปีการศึกษา 2560 (ตารางที ่35 ผู้บริหาร) 

 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
manage_160 4 4.50 0.58 
manage_260 4 4.75 0.50 
manage_360 4 4.50 0.58 
manage_460 4 4.75 0.50 
manage_560 4 4.25 0.50 

SUM_ manage_60 4 4.55 0.53 
do_160 4 4.75 0.50 
do_260 4 4.75 0.50 
do_360 4 4.75 0.50 
do_460 4 4.50 0.58 
do_560 4 4.50 0.58 
do_660 4 4.50 0.58 
do_760 4 4.75 0.50 
do_860 4 5.00 0.00 
do_960 4 4.25 0.50 

do_1060 4 4.75 0.50 
SUM_do_60 4 4.65 0.47 

SUM_60 4 4.61 0.49 
Valid N (listwise) 4   

 
 
 
 
 
 
 
 



652 
 

ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูเกี่ยวกบัความเหมาะสมของกระบวนการ 
ของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กจิกรรมที่ 2 : การพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  
ปีการศึกษา 2560 (ตารางที ่35 ครู) 

 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
manage_160 115 4.72 0.45 
manage_260 115 4.67 0.47 
manage_360 115 4.77 0.43 
manage_460 115 4.75 0.44 
manage_560 115 4.69 0.47 

SUM_ manage_60 115 4.72 0.45 
do_160 115 4.69 0.47 
do_260 115 4.64 0.48 
do_360 115 4.68 0.47 
do_460 115 4.63 0.49 
do_560 115 4.68 0.47 
do_660 115 4.75 0.44 
do_760 115 4.73 0.45 
do_860 115 4.66 0.48 
do_960 115 4.73 0.45 

do_1060 115 4.78 0.41 
SUM_do_60 115 4.70 0.46 

SUM_60 115 4.71 0.46 
Valid N (listwise) 115   
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ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูเกี่ยวกบัความเหมาะสมของกระบวนการ 

ของโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กจิกรรมที่ 2 : การพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  

ปีการศึกษา 2560 (ตารางที ่35 ภาพรวม) 
 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
manage_160 119 4.71 0.45 
manage_260 119 4.68 0.47 
manage_360 119 4.76 0.44 
manage_460 119 4.75 0.44 
manage_560 119 4.67 0.47 

SUM_ manage_60 119 4.71 0.45 
do_160 119 4.69 0.46 
do_260 119 4.65 0.47 
do_360 119 4.68 0.46 
do_460 119 4.62 0.49 
do_560 119 4.67 0.47 
do_660 119 4.74 0.44 
do_760 119 4.73 0.45 
do_860 119 4.66 0.47 
do_960 119 4.71 0.45 

do_1060 119 4.78 0.41 
SUM_do_60 119 4.69 0.46 

SUM_60 119 4.70 0.46 
Valid N (listwise) 119   
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ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูเกี่ยวกบัความเหมาะสมของกระบวนการ 

ของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กจิกรรมที่ 3 : กจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2559 

(ตารางที ่37 ผู้บริหาร) 
 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
manage_159 4 4.50 0.58 
manage_259 4 4.00 0.00 
manage_359 4 4.75 0.50 
manage_459 4 4.50 0.58 
manage_559 4 4.50 0.58 

SUM_ manage_59 4 4.45 0.45 
do_159 4 4.50 0.58 
do_259 4 4.75 0.50 
do_359 4 4.25 0.50 
do_459 4 4.25 0.50 
do_559 4 4.75 0.50 
do_659 4 5.00 0.00 
do_759 4 4.50 0.58 
do_859 4 5.00 0.00 
do_959 4 4.50 0.58 

do_1059 4 5.00 0.00 
SUM_do_59 4 4.65 0.37 

SUM_59 4 4.58 0.40 
Valid N (listwise) 4   

 
 
 
 
 
 
 



655 
 

 
ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูเกี่ยวกบัความเหมาะสมของกระบวนการ 

ของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กจิกรรมที่ 3 : กจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2559 

 (ตารางที ่37 ครู) 
 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
manage_159 115 4.52 0.50 
manage_259 115 4.54 0.50 
manage_359 115 4.47 0.63 
manage_459 115 4.51 0.50 
manage_559 115 4.46 0.50 

SUM_ manage_59 115 4.50 0.53 
do_159 115 4.47 0.50 
do_259 115 4.50 0.54 
do_359 115 4.44 0.50 
do_459 115 4.42 0.50 
do_559 115 4.42 0.73 
do_659 115 4.51 0.50 
do_759 115 4.30 0.46 
do_859 115 4.42 0.65 
do_959 115 4.46 0.50 

do_1059 115 4.37 0.67 
SUM_do_59 115 4.43 0.56 

SUM_59 115 4.46 0.54 
Valid N (listwise) 115   
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ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูเกี่ยวกบัความเหมาะสมของกระบวนการ 

ของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กจิกรรมที่ 3 : กจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2559 

 (ตารางที ่37 ภาพรวม) 
 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
manage_159 119 4.53 0.50 
manage_259 119 4.52 0.50 
manage_359 119 4.48 0.62 
manage_459 119 4.51 0.50 
manage_559 119 4.46 0.50 

SUM_ manage_59 119 4.50 0.53 
do_159 119 4.47 0.50 
do_259 119 4.51 0.53 
do_359 119 4.45 0.50 
do_459 119 4.41 0.49 
do_559 119 4.43 0.72 
do_659 119 4.53 0.50 
do_759 119 4.31 0.46 
do_859 119 4.44 0.65 
do_959 119 4.46 0.50 

do_1059 119 4.39 0.67 
SUM_do_59 119 4.44 0.55 

SUM_59 119 4.46 0.54 
Valid N (listwise) 119   
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ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูเกี่ยวกบัความเหมาะสมของกระบวนการ 
ของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กจิกรรมที่ 3 : กจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2560 
 (ตารางที ่38 ผู้บริหาร) 

 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
manage_160 4 4.50 0.58 
manage_260 4 5.00 0.00 
manage_360 4 4.50 0.58 
manage_460 4 5.00 0.00 
manage_560 4 4.50 0.58 

SUM_ manage_60 4 4.70 0.35 
do_160 4 4.25 0.50 
do_260 4 5.00 0.00 
do_360 4 4.50 0.58 
do_460 4 4.75 0.50 
do_560 4 4.25 0.50 
do_660 4 4.75 0.50 
do_760 4 4.50 0.58 
do_860 4 5.00 0.00 
do_960 4 5.00 0.00 

do_1060 4 4.50 0.58 
SUM_do_60 4 4.65 0.37 

SUM_60 4 4.67 0.36 
Valid N (listwise) 4   
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ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูเกี่ยวกบัความเหมาะสมของกระบวนการ 
ของโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กจิกรรมที่ 3 : กจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2560 
 (ตารางที ่38 ครู) 

 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
manage_160 115 4.63 0.48 
manage_260 115 4.76 0.43 
manage_360 115 4.82 0.39 
manage_460 115 4.77 0.42 
manage_560 115 4.67 0.47 

SUM_ manage_60 115 4.73 0.44 
do_160 115 4.60 0.49 
do_260 115 4.80 0.40 
do_360 115 4.66 0.48 
do_460 115 4.66 0.48 
do_560 115 4.73 0.45 
do_660 115 4.67 0.47 
do_760 115 4.60 0.49 
do_860 115 4.68 0.47 
do_960 115 4.79 0.41 

do_1060 115 4.78 0.41 
SUM_do_60 115 4.70 0.46 

SUM_60 115 4.71 0.45 
Valid N (listwise) 115   
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ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูเกี่ยวกบัความเหมาะสมของกระบวนการ 
ของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กจิกรรมที่ 3 : กจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2560 
 (ตารางที ่38 ภาพรวม) 

 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
manage_160 119 4.63 0.48 
manage_260 119 4.77 0.42 
manage_360 119 4.81 0.40 
manage_460 119 4.78 0.41 
manage_560 119 4.66 0.47 

SUM_ manage_60 119 4.73 0.44 
do_160 119 4.59 0.49 
do_260 119 4.81 0.40 
do_360 119 4.65 0.48 
do_460 119 4.66 0.47 
do_560 119 4.71 0.45 
do_660 119 4.67 0.47 
do_760 119 4.60 0.49 
do_860 119 4.69 0.46 
do_960 119 4.80 0.40 

do_1060 119 4.77 0.42 
SUM_do_60 119 4.69 0.46 

SUM_60 119 4.71 0.45 
Valid N (listwise) 119   
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ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูเกี่ยวกบัความเหมาะสมของกระบวนการ 
ของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กจิกรรมที่ 4 : กจิกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อม 
ทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 (ตารางที ่40 ผู้บริหาร) 

 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
manage_159 4 4.75 0.50 
manage_259 4 4.50 0.58 
manage_359 4 5.00 0.00 
manage_459 4 4.75 0.50 
manage_559 4 4.25 0.50 

SUM_ manage_59 4 4.65 0.42 
do_159 4 4.50 0.58 
do_259 4 4.25 0.50 
do_359 4 4.75 0.50 
do_459 4 4.50 0.58 
do_559 4 4.50 0.58 
do_659 4 4.50 0.58 
do_759 4 4.75 0.50 
do_859 4 4.25 0.50 
do_959 4 4.50 0.58 

do_1059 4 4.25 0.50 
SUM_do_59 4 4.48 0.54 

SUM_59 4 4.54 0.50 
Valid N (listwise) 4   
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ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูเกี่ยวกบัความเหมาะสมของกระบวนการ 
ของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กจิกรรมที่ 4 : กจิกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อม 
ทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 (ตารางที ่40 ครู) 

 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
manage_159 115 4.43 0.50 
manage_259 115 4.54 0.50 
manage_359 115 4.37 0.73 
manage_459 115 4.42 0.69 
manage_559 115 4.47 0.72 

SUM_ manage_59 115 4.45 0.63 
do_159 115 4.34 0.74 
do_259 115 4.41 0.49 
do_359 115 4.46 0.50 
do_459 115 4.48 0.50 
do_559 115 4.40 0.49 
do_659 115 4.46 0.69 
do_759 115 4.42 0.73 
do_859 115 4.48 0.63 
do_959 115 4.39 0.77 

do_1059 115 4.37 0.73 
SUM_do_59 115 4.42 0.63 

SUM_59 115 4.43 0.63 
Valid N (listwise) 115   
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ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูเกี่ยวกบัความเหมาะสมของกระบวนการ 
ของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กจิกรรมที่ 4 : กจิกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อม 
ทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 (ตารางที ่40 ภาพรวม) 

 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
manage_159 119 4.44 0.50 
manage_259 119 4.54 0.50 
manage_359 119 4.39 0.73 
manage_459 119 4.43 0.68 
manage_559 119 4.46 0.71 

SUM_ manage_59 119 4.45 0.62 
do_159 119 4.35 0.73 
do_259 119 4.41 0.49 
do_359 119 4.48 0.50 
do_459 119 4.49 0.50 
do_559 119 4.40 0.49 
do_659 119 4.46 0.69 
do_759 119 4.43 0.72 
do_859 119 4.47 0.62 
do_959 119 4.39 0.76 

do_1059 119 4.37 0.72 
SUM_do_59 119 4.43 0.62 

SUM_59 119 4.43 0.62 
Valid N (listwise) 119   
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ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูเกี่ยวกบัความเหมาะสมของกระบวนการ 
ของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กจิกรรมที่ 4 : กจิกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อม 
ทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 (ตารางที ่41 ผู้บริหาร) 

 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
manage_160 4 4.00 0.00 
manage_260 4 4.50 0.58 
manage_360 4 4.50 0.58 
manage_460 4 4.50 0.58 
manage_560 4 5.00 0.00 

SUM_ manage_60 4 4.50 0.35 
do_160 4 4.50 0.58 
do_260 4 5.00 0.00 
do_360 4 4.25 0.50 
do_460 4 4.25 0.50 
do_560 4 5.00 0.00 
do_660 4 5.00 0.00 
do_760 4 4.75 0.50 
do_860 4 4.75 0.50 
do_960 4 4.50 0.58 

do_1060 4 4.50 0.58 
SUM_do_60 4 4.65 0.37 

SUM_60 4 4.59 0.36 
Valid N (listwise) 4   
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ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูเกี่ยวกบัความเหมาะสมของกระบวนการ 
ของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กจิกรรมที่ 4 : กจิกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อม 
ทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 (ตารางที ่41 ครู) 

 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
manage_160 115 4.62 0.49 
manage_260 115 4.69 0.47 
manage_360 115 4.66 0.48 
manage_460 115 4.83 0.38 
manage_560 115 4.80 0.48 

SUM_ manage_60 115 4.72 0.46 
do_160 115 4.72 0.45 
do_260 115 4.65 0.48 
do_360 115 4.64 0.48 
do_460 115 4.75 0.44 
do_560 115 4.76 0.47 
do_660 115 4.78 0.45 
do_760 115 4.78 0.45 
do_860 115 4.72 0.45 
do_960 115 4.76 0.43 

do_1060 115 4.67 0.47 
SUM_do_60 115 4.72 0.46 

SUM_60 115 4.72 0.46 
Valid N (listwise) 115   
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ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูเกี่ยวกบัความเหมาะสมของกระบวนการ 
ของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กจิกรรมที่ 4 : กจิกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อม 
ทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 (ตารางที ่41 ภาพรวม) 

 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
manage_160 119 4.60 0.49 
manage_260 119 4.68 0.47 
manage_360 119 4.66 0.48 
manage_460 119 4.82 0.39 
manage_560 119 4.81 0.47 

SUM_ manage_60 119 4.71 0.46 
do_160 119 4.71 0.45 
do_260 119 4.67 0.47 
do_360 119 4.63 0.48 
do_460 119 4.73 0.45 
do_560 119 4.77 0.46 
do_660 119 4.79 0.45 
do_760 119 4.78 0.45 
do_860 119 4.72 0.45 
do_960 119 4.75 0.44 

do_1060 119 4.66 0.47 
SUM_do_60 119 4.72 0.46 

SUM_60 119 4.72 0.46 
Valid N (listwise) 119   
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ผลการวเิคราะห์การประเมินผลผลติของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ตารางที ่44 ผู้บริหารและครู) 

 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
white_159 119 4.64 0.48 
white_259 119 4.54 0.50 
white_359 119 4.50 0.50 
white_459 119 4.56 0.50 
white_559 119 4.43 0.50 
white_659 119 4.45 0.50 
white_759 119 4.39 0.49 
white_859 119 4.61 0.49 
white_959 119 4.52 0.50 

white_1059 119 4.61 0.49 
SUM_white_59 119 4.53 0.50 

care_159 119 4.56 0.50 
care_259 119 4.50 0.50 
care_359 119 4.54 0.50 
care_459 119 4.46 0.50 
care_559 119 4.65 0.48 
care_659 119 4.38 0.49 
care_759 119 4.51 0.50 
care_859 119 4.40 0.49 
care_959 119 4.61 0.49 

care_1059 119 4.57 0.50 
SUM_care_59 119 4.52 0.50 
creative_159 119 4.55 0.50 
creative_259 119 4.63 0.48 
creative_359 119 4.55 0.50 
creative_459 119 4.45 0.50 
creative_559 119 4.42 0.49 
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ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
creative_659 119 4.53 0.50 
creative_759 119 4.47 0.50 
creative_859 119 4.50 0.50 
creative_959 119 4.72 0.48 

creative_1059 119 4.70 0.49 
SUM_creative_59 119 4.55 0.49 

enviro_159 119 4.51 0.50 
enviro_259 119 4.50 0.50 
enviro_359 119 4.45 0.50 
enviro_459 119 4.40 0.49 
enviro_559 119 4.60 0.49 
enviro_659 119 4.66 0.48 
enviro_759 119 4.45 0.50 
enviro_859 119 4.57 0.50 
enviro_959 119 4.55 0.50 

enviro_1059 119 4.70 0.49 
SUM_enviro_59 119 4.54 0.50 

SUM_59 119 4.53 0.50 
Valid N (listwise) 119    
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ผลการวเิคราะห์การประเมินผลผลติของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ตารางที ่44 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน) 

 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
white_159 15 4.20 0.41 
white_259 15 4.60 0.51 
white_359 15 4.47 0.52 
white_459 15 4.60 0.51 
white_559 15 4.60 0.51 
white_659 15 4.47 0.52 
white_759 15 4.53 0.52 
white_859 15 4.60 0.51 
white_959 15 4.47 0.52 

white_1059 15 4.80 0.41 
SUM_white_59 15 4.53 0.49 

care_159 15 4.53 0.52 
care_259 15 4.40 0.51 
care_359 15 4.73 0.46 
care_459 15 4.33 0.49 
care_559 15 4.60 0.51 
care_659 15 4.47 0.52 
care_759 15 4.53 0.52 
care_859 15 4.33 0.49 
care_959 15 4.67 0.49 

care_1059 15 4.67 0.49 
SUM_care_59 15 4.53 0.50 
creative_159 15 4.47 0.52 
creative_259 15 4.47 0.52 
creative_359 15 4.60 0.51 
creative_459 15 4.53 0.52 
creative_559 15 4.27 0.46 
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ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
creative_659 15 4.67 0.49 
creative_759 15 4.47 0.52 
creative_859 15 4.60 0.51 
creative_959 15 4.49 0.52 

creative_1059 15 4.67 0.49 
SUM_creative_59 15 4.52 0.51 

enviro_159 15 4.47 0.52 
enviro_259 15 4.67 0.49 
enviro_359 15 4.67 0.49 
enviro_459 15 4.47 0.52 
enviro_559 15 4.73 0.46 
enviro_659 15 4.80 0.41 
enviro_759 15 4.47 0.52 
enviro_859 15 4.47 0.52 
enviro_959 15 4.73 0.46 

enviro_1059 15 4.53 0.52 
SUM_enviro_59 15 4.60 0.49 

SUM_59 15 4.55 0.50 
Valid N (listwise) 15    
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ผลการวเิคราะห์การประเมินผลผลติของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ตารางที ่44 นักเรียน) 

 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
white_159 372 4.60 0.49 
white_259 372 4.58 0.49 
white_359 372 4.54 0.50 
white_459 372 4.58 0.49 
white_559 372 4.48 0.50 
white_659 372 4.49 0.50 
white_759 372 4.44 0.50 
white_859 372 4.64 0.48 
white_959 372 4.55 0.50 

white_1059 372 4.66 0.47 
SUM_white_59 372 4.56 0.49 

care_159 372 4.55 0.49 
care_259 372 4.55 0.50 
care_359 372 4.58 0.49 
care_459 372 4.49 0.50 
care_559 372 4.70 0.47 
care_659 372 4.44 0.50 
care_759 372 4.55 0.50 
care_859 372 4.45 0.50 
care_959 372 4.64 0.48 

care_1059 372 4.63 0.48 
SUM_care_59 372 4.56 0.49 
creative_159 372 4.58 0.49 
creative_259 372 4.64 0.48 
creative_359 372 4.59 0.49 
creative_459 372 4.47 0.50 
creative_559 372 4.45 0.50 
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ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
creative_659 372 4.55 0.50 
creative_759 372 4.50 0.50 
creative_859 372 4.53 0.50 
creative_959 372 4.78 0.53 

creative_1059 372 4.66 0.49 
SUM_creative_59 372 4.58 0.50 

enviro_159 372 4.53 0.50 
enviro_259 372 4.55 0.50 
enviro_359 372 4.51 0.50 
enviro_459 372 4.44 0.50 
enviro_559 372 4.65 0.52 
enviro_659 372 4.74 0.43 
enviro_759 372 4.48 0.50 
enviro_859 372 4.62 0.49 
enviro_959 372 4.59 0.53 

enviro_1059 372 4.70 0.48 
SUM_enviro_59 372 4.58 0.50 

SUM_59 372 4.58 0.49 
Valid N (listwise) 372    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



672 
 

ผลการวเิคราะห์การประเมินผลผลติของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 (ตารางที ่44 ผู้ปกครองนักเรียน) 

 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
white_159 372 4.61 0.53 
white_259 372 4.58 0.47 
white_359 372 4.55 0.55 
white_459 372 4.56 0.50 
white_559 372 4.49 0.61 
white_659 372 4.52 0.52 
white_759 372 4.45 0.46 
white_859 372 4.66 0.50 
white_959 372 4.53 0.48 

white_1059 372 4.68 0.50 
SUM_white_59 372 4.56 0.51 

care_159 372 4.60 0.52 
care_259 372 4.58 0.49 
care_359 372 4.55 0.50 
care_459 372 4.49 0.60 
care_559 372 4.65 0.45 
care_659 372 4.44 0.61 
care_759 372 4.55 0.48 
care_859 372 4.46 0.54 
care_959 372 4.64 0.45 

care_1059 372 4.62 0.53 
SUM_care_59 372 4.56 0.52 
creative_159 372 4.60 0.52 
creative_259 372 4.66 0.48 
creative_359 372 4.58 0.45 
creative_459 372 4.48 0.53 
creative_559 372 4.44 0.56 



673 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
creative_659 372 4.56 0.52 
creative_759 372 4.51 0.48 
creative_859 372 4.51 0.55 
creative_959 372 4.56 0.48 

creative_1059 372 4.60 0.55 
SUM_creative_59 372 4.55 0.51 

enviro_159 372 4.56 0.50 
enviro_259 372 4.56 0.50 
enviro_359 372 4.51 0.55 
enviro_459 372 4.47 0.60 
enviro_559 372 4.62 0.48 
enviro_659 372 4.68 0.49 
enviro_759 372 4.47 0.51 
enviro_859 372 4.59 0.44 
enviro_959 372 4.59 0.49 

enviro_1059 372 4.65 0.52 
SUM_enviro_59 372 4.57 0.51 

SUM_59 372 4.56 0.49 
Valid N (listwise) 372    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



674 
 

ผลการวเิคราะห์การประเมินผลผลติของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 (ตารางที ่44 บุคลากรเครือข่าย) 

 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
white_159 40 4.58 0.50 
white_259 40 4.58 0.50 
white_359 40 4.43 0.50 
white_459 40 4.68 0.47 
white_559 40 4.33 0.47 
white_659 40 4.38 0.49 
white_759 40 4.40 0.50 
white_859 40 4.50 0.51 
white_959 40 4.53 0.51 

white_1059 40 4.55 0.50 
SUM_white_59 40 4.50 0.50 

care_159 40 4.50 0.51 
care_259 40 4.40 0.50 
care_359 40 4.58 0.50 
care_459 40 4.50 0.51 
care_559 40 4.63 0.49 
care_659 40 4.43 0.50 
care_759 40 4.45 0.50 
care_859 40 4.40 0.50 
care_959 40 4.58 0.50 

care_1059 40 4.58 0.50 
SUM_care_59 40 4.51 0.50 
creative_159 40 4.53 0.51 
creative_259 40 4.50 0.51 
creative_359 40 4.63 0.49 
creative_459 40 4.43 0.50 
creative_559 40 4.34 0.46 
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ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
creative_659 40 4.60 0.50 
creative_759 40 4.40 0.50 
creative_859 40 4.45 0.50 
creative_959 40 4.63 0.49 

creative_1059 40 4.60 0.50 
SUM_creative_59 40 4.51 0.50 

enviro_159 40 4.48 0.51 
enviro_259 40 4.43 0.50 
enviro_359 40 4.53 0.51 
enviro_459 40 4.38 0.49 
enviro_559 40 4.50 0.51 
enviro_659 40 4.70 0.46 
enviro_759 40 4.43 0.50 
enviro_859 40 4.65 0.48 
enviro_959 40 4.50 0.51 

enviro_1059 40 4.60 0.50 
SUM_enviro_59 40 4.52 0.50 

SUM_59 40 4.50 0.50 
Valid N (listwise) 40    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



676 
 

ผลการวเิคราะห์การประเมินผลผลติของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 (ตารางที ่44 ภาพรวม) 

 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
white_159 918 4.60 0.49 
white_259 918 4.58 0.49 
white_359 918 4.53 0.50 
white_459 918 4.57 0.50 
white_559 918 4.47 0.50 
white_659 918 4.49 0.50 
white_759 918 4.44 0.50 
white_859 918 4.64 0.48 
white_959 918 4.54 0.50 

white_1059 918 4.66 0.47 
SUM_white_59 918 4.55 0.49 

care_159 918 4.57 0.49 
care_259 918 4.55 0.50 
care_359 918 4.56 0.50 
care_459 918 4.49 0.50 
care_559 918 4.67 0.47 
care_659 918 4.43 0.50 
care_759 918 4.54 0.50 
care_859 918 4.44 0.50 
care_959 918 4.63 0.48 

care_1059 918 4.61 0.49 
SUM_care_59 918 4.55 0.49 
creative_159 918 4.58 0.42 
creative_259 918 4.64 0.48 
creative_359 918 4.58 0.49 
creative_459 918 4.47 0.50 
creative_559 918 4.43 0.47 
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ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
creative_659 918 4.56 0.50 
creative_759 918 4.50 0.50 
creative_859 918 4.52 0.50 
creative_959 918 4.67 0.48 

creative_1059 918 4.63 0.51 
SUM_creative_59 918 4.56 0.48 

enviro_159 918 4.53 0.50 
enviro_259 918 4.54 0.50 
enviro_359 918 4.50 0.50 
enviro_459 918 4.44 0.50 
enviro_559 918 4.63 0.48 
enviro_659 918 4.70 0.47 
enviro_759 918 4.47 0.50 
enviro_859 918 4.60 0.49 
enviro_959 918 4.58 0.49 

enviro_1059 918 4.67 0.48 
SUM_enviro_59 918 4.57 0.49 

SUM_59 918 4.56 0.49 
Valid N (listwise) 918    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



678 
 

ผลการวเิคราะห์การประเมินผลผลติของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2560 (ตารางที ่45 ผู้บริหารและครู) 

 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
white_160 119 4.68 0.47 
white_260 119 4.64 0.48 
white_360 119 4.63 0.48 
white_460 119 4.68 0.47 
white_560 119 4.58 0.50 
white_660 119 4.59 0.49 
white_760 119 4.59 0.49 
white_860 119 4.68 0.47 
white_960 119 4.64 0.48 

white_1060 119 4.73 0.45 
SUM_white_60 119 4.64 0.48 

care_160 119 4.67 0.47 
care_260 119 4.64 0.48 
care_360 119 4.66 0.48 
care_460 119 4.60 0.49 
care_560 119 4.72 0.45 
care_660 119 4.61 0.49 
care_760 119 4.63 0.48 
care_860 119 4.62 0.49 
care_960 119 4.71 0.45 

care_1060 119 4.68 0.47 
SUM_care_60 119 4.65 0.48 
creative_160 119 4.62 0.49 
creative_260 119 4.65 0.48 
creative_360 119 4.66 0.47 
creative_460 119 4.59 0.49 
creative_560 119 4.63 0.48 
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ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
creative_660 119 4.66 0.47 
creative_760 119 4.64 0.48 
creative_860 119 4.63 0.48 
creative_960 119 4.68 0.47 

creative_1060 119 4.71 0.46 
SUM_creative_60 119 4.65 0.48 

enviro_160 119 4.72 0.45 
enviro_260 119 4.61 0.49 
enviro_360 119 4.64 0.48 
enviro_460 119 4.63 0.48 
enviro_560 119 4.69 0.46 
enviro_660 119 4.68 0.47 
enviro_760 119 4.67 0.47 
enviro_860 119 4.71 0.46 
enviro_960 119 4.66 0.47 

enviro_1060 119 4.66 0.48 
SUM_enviro_60 119 4.67 0.47 

SUM_60 119 4.65 0.48 
Valid N (listwise) 119    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



680 
 

ผลการวเิคราะห์การประเมินผลผลติของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 (ตารางที ่45 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน) 

 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
white_160 15 4.67 0.49 
white_260 15 4.60 0.51 
white_360 15 4.47 0.52 
white_460 15 4.47 0.52 
white_560 15 4.60 0.51 
white_660 15 4.73 0.46 
white_760 15 4.47 0.52 
white_860 15 4.73 0.46 
white_960 15 4.73 0.46 

white_1060 15 4.53 0.52 
SUM_white_60 15 4.60 0.50 

care_160 15 4.47 0.52 
care_260 15 4.53 0.52 
care_360 15 4.93 0.26 
care_460 15 4.73 0.46 
care_560 15 4.67 0.49 
care_660 15 4.40 0.51 
care_760 15 4.80 0.41 
care_860 15 4.47 0.52 
care_960 15 4.60 0.51 

care_1060 15 4.87 0.35 
SUM_care_60 15 4.65 0.46 
creative_160 15 4.80 0.41 
creative_260 15 4.60 0.51 
creative_360 15 4.67 0.49 
creative_460 15 4.80 0.41 
creative_560 15 4.73 0.46 
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ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
creative_660 15 4.60 0.51 
creative_760 15 4.67 0.49 
creative_860 15 4.87 0.35 
creative_960 15 4.53 0.52 

creative_1060 15 4.67 0.49 
SUM_creative_60 15 4.69 0.46 

enviro_160 15 4.60 0.51 
enviro_260 15 4.73 0.46 
enviro_360 15 4.53 0.52 
enviro_460 15 4.40 0.51 
enviro_560 15 4.67 0.49 
enviro_660 15 4.53 0.52 
enviro_760 15 4.53 0.52 
enviro_860 15 4.73 0.46 
enviro_960 15 4.73 0.46 

enviro_1060 15 4.67 0.49 
SUM_enviro_60 15 4.61 0.49 

SUM_60 15 4.64 0.48 
Valid N (listwise) 15    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



682 
 

ผลการวเิคราะห์การประเมินผลผลติของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 (ตารางที ่45 นักเรียน) 

 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
white_160 355 4.69 0.46 
white_260 355 4.68 0.47 
white_360 355 4.67 0.47 
white_460 355 4.65 0.44 
white_560 355 4.63 0.48 
white_660 355 4.64 0.48 
white_760 355 4.58 0.49 
white_860 355 4.75 0.45 
white_960 355 4.69 0.46 

white_1060 355 4.80 0.44 
SUM_white_60 355 4.68 0.46 

care_160 355 4.68 0.47 
care_260 355 4.66 0.47 
care_360 355 4.69 0.46 
care_460 355 4.66 0.47 
care_560 355 4.74 0.44 
care_660 355 4.60 0.49 
care_760 355 4.65 0.48 
care_860 355 4.62 0.49 
care_960 355 4.72 0.45 

care_1060 355 4.71 0.46 
SUM_care_60 355 4.67 0.47 
creative_160 355 4.70 0.46 
creative_260 355 4.73 0.45 
creative_360 355 4.69 0.46 
creative_460 355 4.63 0.48 
creative_560 355 4.61 0.49 
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ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
creative_660 355 4.67 0.47 
creative_760 355 4.65 0.48 
creative_860 355 4.64 0.48 
creative_960 355 4.80 0.43 

creative_1060 355 4.75 0.45 
SUM_creative_60 355 4.69 0.47 

enviro_160 355 4.67 0.47 
enviro_260 355 4.75 0.45 
enviro_360 355 4.67 0.47 
enviro_460 355 4.69 0.46 
enviro_560 355 4.67 0.47 
enviro_660 355 4.78 0.44 
enviro_760 355 4.61 0.49 
enviro_860 355 4.63 0.48 
enviro_960 355 4.61 0.49 

enviro_1060 355 4.80 0.43 
SUM_enviro_60 355 4.69 0.47 

SUM_60 355 4.68 0.47 
Valid N (listwise) 355    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



684 
 

ผลการวเิคราะห์การประเมินผลผลติของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2560 (ตารางที ่45 ผู้ปกครองนักเรียน) 

 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
white_160 355 4.70 0.43 
white_260 355 4.67 0.50 
white_360 355 4.65 0.48 
white_460 355 4.67 0.47 
white_560 355 4.61 0.49 
white_660 355 4.63 0.51 
white_760 355 4.60 0.49 
white_860 355 4.72 0.50 
white_960 355 4.67 0.47 

white_1060 355 4.74 0.48 
SUM_white_60 355 4.67 0.48 

care_160 355 4.68 0.50 
care_260 355 4.65 0.48 
care_360 355 4.69 0.51 
care_460 355 4.63 0.48 
care_560 355 4.80 0.43 
care_660 355 4.65 0.49 
care_760 355 4.68 0.47 
care_860 355 4.68 0.45 
care_960 355 4.74 0.44 

care_1060 355 4.73 0.45 
SUM_care_60 355 4.69 0.47 
creative_160 355 4.69 0.46 
creative_260 355 4.73 0.48 
creative_360 355 4.70 0.46 
creative_460 355 4.62 0.49 
creative_560 355 4.62 0.49 
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ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
creative_660 355 4.65 0.48 
creative_760 355 4.66 0.47 
creative_860 355 4.65 0.48 
creative_960 355 4.73 0.44 

creative_1060 355 4.72 0.50 
SUM_creative_60 355 4.68 0.48 

enviro_160 355 4.69 0.46 
enviro_260 355 4.69 0.46 
enviro_360 355 4.67 0.50 
enviro_460 355 4.66 0.48 
enviro_560 355 4.70 0.46 
enviro_660 355 4.72 0.45 
enviro_760 355 4.62 0.49 
enviro_860 355 4.67 0.47 
enviro_960 355 4.64 0.48 

enviro_1060 355 4.73 0.44 
SUM_enviro_60 355 4.68 0.47 

SUM_60 355 4.67 0.48 
Valid N (listwise) 355    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



686 
 

ผลการวเิคราะห์การประเมินผลผลติของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 (ตารางที ่45 บุคลากรเครือข่าย) 

 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
white_160 40 4.83 0.41 
white_260 40 4.67 0.52 
white_360 40 5.00 0.00 
white_460 40 4.67 0.52 
white_560 40 4.67 0.52 
white_660 40 4.67 0.52 
white_760 40 4.67 0.52 
white_860 40 4.83 0.41 
white_960 40 4.67 0.52 

white_1060 40 4.67 0.52 
SUM_white_60 40 4.74 0.45 

care_160 40 4.67 0.52 
care_260 40 4.67 0.52 
care_360 40 4.50 0.55 
care_460 40 4.67 0.52 
care_560 40 4.83 0.41 
care_660 40 4.67 0.52 
care_760 40 4.67 0.52 
care_860 40 4.50 0.55 
care_960 40 4.67 0.52 

care_1060 40 4.67 0.52 
SUM_care_60 40 4.65 0.52 
creative_160 40 4.67 0.52 
creative_260 40 4.83 0.41 
creative_360 40 4.67 0.52 
creative_460 40 4.50 0.55 
creative_560 40 4.67 0.52 
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ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
creative_660 40 4.50 0.55 
creative_760 40 4.67 0.52 
creative_860 40 4.83 0.41 
creative_960 40 4.83 0.41 

creative_1060 40 4.83 0.41 
SUM_creative_60 40 4.70 0.48 

enviro_160 40 4.67 0.52 
enviro_260 40 4.83 0.41 
enviro_360 40 4.83 0.41 
enviro_460 40 4.50 0.55 
enviro_560 40 5.00 0.00 
enviro_660 40 4.83 0.41 
enviro_760 40 4.50 0.55 
enviro_860 40 4.33 0.52 
enviro_960 40 4.50 0.55 

enviro_1060 40 4.83 0.41 
SUM_enviro_60 40 4.68 0.43 

SUM_60 40 4.69 0.47 
Valid N (listwise) 40    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



688 
 

ผลการวเิคราะห์การประเมินผลผลติของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 (ตารางที ่45 ภาพรวม) 

 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
white_160 884 4.70 0.46 
white_260 884 4.66 0.47 
white_360 884 4.65 0.48 
white_460 884 4.68 0.47 
white_560 884 4.61 0.49 
white_660 884 4.63 0.48 
white_760 884 4.60 0.49 
white_860 884 4.73 0.45 
white_960 884 4.67 0.47 

white_1060 884 4.75 0.44 
SUM_white_60 884 4.67 0.47 

care_160 884 4.68 0.47 
care_260 884 4.65 0.48 
care_360 884 4.69 0.46 
care_460 884 4.64 0.48 
care_560 884 4.76 0.44 
care_660 884 4.62 0.49 
care_760 884 4.66 0.47 
care_860 884 4.63 0.49 
care_960 884 4.72 0.45 

care_1060 884 4.71 0.45 
SUM_care_60 884 4.68 0.47 
creative_160 884 4.69 0.46 
creative_260 884 4.71 0.45 
creative_360 884 4.70 0.46 
creative_460 884 4.63 0.49 
creative_560 884 4.62 0.49 
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ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
creative_660 884 4.66 0.47 
creative_760 884 4.65 0.48 
creative_860 884 4.64 0.48 
creative_960 884 4.75 0.44 

creative_1060 884 4.73 0.45 
SUM_creative_60 884 4.68 0.47 

enviro_160 884 4.71 0.46 
enviro_260 884 4.72 0.46 
enviro_360 884 4.67 0.47 
enviro_460 884 4.68 0.47 
enviro_560 884 4.70 0.46 
enviro_660 884 4.74 0.45 
enviro_760 884 4.62 0.49 
enviro_860 884 4.66 0.47 
enviro_960 884 4.64 0.48 

enviro_1060 884 4.75 0.44 
SUM_enviro_60 884 4.69 0.47 

SUM_60 884 4.68 0.47 
Valid N (listwise) 884    
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ผลการวเิคราะห์การประเมินความพงึพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทีม่ีต่อโครงการสถานศึกษาสีขาว  
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 (ตารางที ่47 ผู้บริหารและครู) 

 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
white_159 119 4.44 0.71 
white_259 119 4.44 0.71 
white_359 119 4.38 0.70 
white_459 119 4.30 0.68 
white_559 119 4.39 0.70 
white_659 119 4.33 0.69 
white_759 119 4.38 0.70 
white_859 119 4.38 0.70 
white_959 119 4.29 0.68 

white_1059 119 4.29 0.68 
SUM_white_59 119 4.36 0.70 

care_159 119 4.43 0.71 
care_259 119 4.28 0.68 
care_359 119 4.39 0.70 
care_459 119 4.44 0.71 
care_559 119 4.30 0.68 
care_659 119 4.30 0.68 
care_759 119 4.18 0.63 
care_859 119 4.40 0.70 
care_959 119 4.36 0.70 

care_1059 119 4.36 0.70 
SUM_care_59 119 4.34 0.69 
creative_159 119 4.41 0.71 
creative_259 119 4.36 0.70 
creative_359 119 4.33 0.69 
creative_459 119 4.39 0.70 
creative_559 119 4.35 0.70 
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ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
creative_659 119 4.27 0.67 
creative_759 119 4.33 0.69 
creative_859 119 4.40 0.70 
creative_959 119 4.24 0.66 

creative_1059 119 4.24 0.66 
SUM_creative_59 119 4.33 0.69 

enviro_159 119 4.39 0.70 
enviro_259 119 4.29 0.68 
enviro_359 119 4.35 0.70 
enviro_459 119 4.41 0.71 
enviro_559 119 4.45 0.71 
enviro_659 119 4.41 0.71 
enviro_759 119 4.39 0.70 
enviro_859 119 4.27 0.67 
enviro_959 119 4.37 0.70 

enviro_1059 119 4.32 0.69 
SUM_enviro_59 119 4.37 0.70 

SUM_59 119 4.35 0.69 
Valid N (listwise) 119    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



692 
 

ผลการวเิคราะห์การประเมินความพงึพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทีม่ีต่อโครงการสถานศึกษาสีขาว 
 ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 

 (ตารางที ่47 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน) 
 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
white_159 15 4.67 0.49 
white_259 15 4.67 0.49 
white_359 15 4.53 0.52 
white_459 15 4.53 0.52 
white_559 15 4.60 0.51 
white_659 15 4.47 0.52 
white_759 15 4.60 0.51 
white_859 15 4.47 0.52 
white_959 15 4.47 0.52 

white_1059 15 4.40 0.51 
SUM_white_59 15 4.54 0.51 

care_159 15 4.73 0.46 
care_259 15 4.53 0.52 
care_359 15 4.60 0.51 
care_459 15 4.73 0.46 
care_559 15 4.67 0.49 
care_659 15 4.47 0.52 
care_759 15 4.53 0.52 
care_859 15 4.60 0.51 
care_959 15 4.53 0.52 

care_1059 15 4.40 0.51 
SUM_care_59 15 4.58 0.50 
creative_159 15 4.67 0.49 
creative_259 15 4.47 0.52 
creative_359 15 4.60 0.51 
creative_459 15 4.80 0.41 
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ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
creative_559 
creative_659 

15 
15 

4.40 
4.53 

0.51 
0.52 

creative_759 15 4.33 0.49 
creative_859 15 4.67 0.49 
creative_959 15 4.60 0.51 

creative_1059 15 4.47 0.52 
SUM_creative_59 15 4.55 0.50 

enviro_159 15 4.60 0.51 
enviro_259 15 4.33 0.49 
enviro_359 15 4.47 0.52 
enviro_459 15 4.60 0.51 
enviro_559 15 4.73 0.46 
enviro_659 15 4.67 0.49 
enviro_759 15 4.60 0.51 
enviro_859 15 4.33 0.49 
enviro_959 15 4.47 0.52 

enviro_1059 15 4.40 0.51 
SUM_enviro_59 15 4.52 0.50 

SUM_59 15 4.55 0.50 
Valid N (listwise) 15    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



694 
 

ผลการวเิคราะห์การประเมินความพงึพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทีม่ีต่อโครงการสถานศึกษาสีขาว 
 ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559 (ตารางที ่47 นักเรียน) 

 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
white_159 372 4.28 0.78 
white_259 372 4.30 0.79 
white_359 372 4.16 0.74 
white_459 372 4.31 0.69 
white_559 372 4.41 0.72 
white_659 372 4.34 0.70 
white_759 372 4.41 0.72 
white_859 372 4.36 0.71 
white_959 372 4.34 0.70 

white_1059 372 4.21 0.66 
SUM_white_59 372 4.31 0.72 

care_159 372 4.38 0.71 
care_259 372 4.32 0.70 
care_359 372 4.41 0.72 
care_459 372 4.35 0.71 
care_559 372 4.32 0.70 
care_659 372 4.22 0.66 
care_759 372 4.22 0.67 
care_859 372 4.41 0.72 
care_959 372 4.39 0.71 

care_1059 372 4.28 0.69 
SUM_care_59 372 4.33 0.70 
creative_159 372 4.40 0.71 
creative_259 372 4.28 0.69 
creative_359 372 4.40 0.72 
creative_459 372 4.38 0.71 
creative_559 372 4.42 0.72 
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ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
creative_659 372 4.31 0.69 
creative_759 372 4.23 0.67 
creative_859 372 4.40 0.71 
creative_959 372 4.18 0.65 

creative_1059 372 4.36 0.71 
SUM_creative_59 372 4.34 0.70 

enviro_159 372 4.22 0.66 
enviro_259 372 4.28 0.69 
enviro_359 372 4.39 0.71 
enviro_459 372 4.36 0.71 
enviro_559 372 4.33 0.70 
enviro_659 372 4.40 0.71 
enviro_759 372 4.39 0.71 
enviro_859 372 4.24 0.67 
enviro_959 372 4.31 0.69 

enviro_1059 372 4.30 0.69 
SUM_enviro_59 372 4.32 0.69 

SUM_59 372 4.33 0.75 
Valid N (listwise) 372    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



696 
 

ผลการวเิคราะห์การประเมินความพงึพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทีม่ีต่อโครงการสถานศึกษาสีขาว  
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 (ตารางที ่47 ผู้ปกครองนักเรียน) 

 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
white_159 372 4.50 0.65 
white_259 372 4.53 0.65 
white_359 372 4.47 0.65 
white_459 372 4.48 0.59 
white_559 372 4.59 0.55 
white_659 372 4.57 0.55 
white_759 372 4.45 0.57 
white_859 372 4.52 0.56 
white_959 372 4.45 0.55 

white_1059 372 4.40 0.55 
SUM_white_59 372 4.50 0.59 

care_159 372 4.56 0.55 
care_259 372 4.46 0.56 
care_359 372 4.60 0.55 
care_459 372 4.61 0.55 
care_559 372 4.58 0.55 
care_659 372 4.50 0.56 
care_759 372 4.38 0.54 
care_859 372 4.57 0.55 
care_959 372 4.56 0.55 

care_1059 372 4.53 0.56 
SUM_care_59 372 4.54 0.55 
creative_159 372 4.62 0.54 
creative_259 372 4.46 0.56 
creative_359 372 4.50 0.56 
creative_459 372 4.58 0.55 
creative_559 372 4.54 0.56 
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ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
creative_659 372 4.51 0.73 
creative_759 372 4.56 0.55 
creative_859 372 4.60 0.55 
creative_959 372 4.34 0.53 

creative_1059 372 4.58 0.55 
SUM_creative_59 372 4.53 0.57 

enviro_159 372 4.45 0.55 
enviro_259 372 4.42 0.55 
enviro_359 372 4.48 0.56 
enviro_459 372 4.52 0.56 
enviro_559 372 4.60 0.55 
enviro_659 372 4.58 0.55 
enviro_759 372 4.57 0.55 
enviro_859 372 4.40 0.55 
enviro_959 372 4.51 0.56 

enviro_1059 372 4.55 0.55 
SUM_enviro_59 372 4.51 0.55 

SUM_59 372 4.52 0.60 
Valid N (listwise) 372    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



698 
 

ผลการวเิคราะห์การประเมินความพงึพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทีม่ีต่อโครงการสถานศึกษาสีขาว  
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 (ตารางที ่47 บุคลากรเครือข่าย) 

 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
white_159 40 4.35 0.66 
white_259 40 4.55 0.68 
white_359 40 4.38 0.67 
white_459 40 4.45 0.68 
white_559 40 4.43 0.71 
white_659 40 4.35 0.66 
white_759 40 4.40 0.67 
white_859 40 4.48 0.68 
white_959 40 4.33 0.66 

white_1059 40 4.38 0.67 
SUM_white_59 40 4.41 0.67 

care_159 40 4.40 0.67 
care_259 40 4.45 0.68 
care_359 40 4.33 0.66 
care_459 40 4.53 0.68 
care_559 40 4.48 0.68 
care_659 40 4.33 0.66 
care_759 40 4.30 0.65 
care_859 40 4.48 0.68 
care_959 40 4.40 0.67 

care_1059 40 4.40 0.67 
SUM_care_59 40 4.41 0.67 
creative_159 40 4.50 0.68 
creative_259 40 4.40 0.67 
creative_359 40 4.40 0.67 
creative_459 40 4.43 0.68 
creative_559 40 4.40 0.67 
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ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
creative_659 40 4.35 0.66 
creative_759 40 4.43 0.68 
creative_859 40 4.50 0.68 
creative_959 40 4.45 0.68 

creative_1059 40 4.33 0.66 
SUM_creative_59 40 4.42 0.67 

enviro_159 40 4.38 0.67 
enviro_259 40 4.33 0.66 
enviro_359 40 4.30 0.65 
enviro_459 40 4.40 0.67 
enviro_559 40 4.53 0.68 
enviro_659 40 4.45 0.68 
enviro_759 40 4.50 0.68 
enviro_859 40 4.25 0.63 
enviro_959 40 4.38 0.67 

enviro_1059 40 4.45 0.68 
SUM_enviro_59 40 4.40 0.67 

SUM_59 40 4.41 0.67 
Valid N (listwise) 40    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



700 
 

ผลการวเิคราะห์การประเมินความพงึพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทีม่ีต่อโครงการสถานศึกษาสีขาว  
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 (ตารางที ่47 ภาพรวม) 

 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
white_159 918 4.40 0.72 
white_259 918 4.43 0.72 
white_359 918 4.33 0.71 
white_459 918 4.39 0.65 
white_559 918 4.48 0.65 
white_659 918 4.42 0.65 
white_759 918 4.41 0.65 
white_859 918 4.44 0.65 
white_959 918 4.38 0.64 

white_1059 918 4.31 0.62 
SUM_white_59 918 4.40 0.67 

care_159 918 4.47 0.65 
care_259 918 4.38 0.64 
care_359 918 4.50 0.65 
care_459 918 4.48 0.65 
care_559 918 4.43 0.65 
care_659 918 4.35 0.63 
care_759 918 4.29 0.62 
care_859 918 4.49 0.65 
care_959 918 4.46 0.65 

care_1059 918 4.40 0.64 
SUM_care_59 918 4.43 0.64 
creative_159 918 4.50 0.65 
creative_259 918 4.37 0.64 
creative_359 918 4.43 0.69 
creative_459 918 4.47 0.65 
creative_559 918 4.46 0.65 
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ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
creative_659 918 4.39 0.68 
creative_759 918 4.38 0.64 
creative_859 918 4.49 0.65 
creative_959 918 4.27 0.61 

creative_1059 918 4.42 0.65 
SUM_creative_59 918 4.42 0.65 

enviro_159 918 4.35 0.63 
enviro_259 918 4.34 0.63 
enviro_359 918 4.42 0.65 
enviro_459 918 4.44 0.65 
enviro_559 918 4.48 0.65 
enviro_659 918 4.49 0.65 
enviro_759 918 4.47 0.65 
enviro_859 918 4.31 0.62 
enviro_959 918 4.40 0.64 

enviro_1059 918 4.41 0.65 
SUM_enviro_59 918 4.41 0.64 

SUM_59 918 4.41 0.70 
Valid N (listwise) 918    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



702 
 

ผลการวเิคราะห์การประเมินความพงึพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทีม่ีต่อโครงการสถานศึกษาสีขาว  
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 (ตารางที ่48 ผู้บริหารและครู) 

 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
white_160 119 4.71 0.46 
white_260 119 4.65 0.48 
white_360 119 4.66 0.48 
white_460 119 4.70 0.46 
white_560 119 4.67 0.47 
white_660 119 4.67 0.47 
white_760 119 4.62 0.49 
white_860 119 4.61 0.49 
white_960 119 4.62 0.49 

white_1060 119 4.72 0.45 
SUM_white_60 119 4.66 0.47 

care_160 119 4.71 0.45 
care_260 119 4.67 0.47 
care_360 119 4.78 0.44 
care_460 119 4.80 0.44 
care_560 119 4.71 0.46 
care_660 119 4.70 0.46 
care_760 119 4.66 0.47 
care_860 119 4.66 0.48 
care_960 119 4.61 0.49 

care_1060 119 4.65 0.48 
SUM_care_60 119 4.70 0.46 
creative_160 119 4.76 0.43 
creative_260 119 4.67 0.47 
creative_360 119 4.66 0.47 
creative_460 119 4.73 0.45 
creative_560 119 4.71 0.45 
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ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
creative_660 119 4.71 0.45 
creative_760 119 4.66 0.48 
creative_860 119 4.71 0.45 
creative_960 119 4.64 0.48 

creative_1060 119 4.71 0.46 
SUM_creative_60 119 4.70 0.46 

enviro_160 119 4.68 0.47 
enviro_260 119 4.66 0.47 
enviro_360 119 4.65 0.48 
enviro_460 119 4.71 0.45 
enviro_560 119 4.75 0.44 
enviro_660 119 4.75 0.44 
enviro_760 119 4.71 0.46 
enviro_860 119 4.65 0.48 
enviro_960 119 4.71 0.46 

enviro_1060 119 4.66 0.48 
SUM_enviro_60 119 4.69 0.46 

SUM_60 119 4.68 0.46 
Valid N (listwise) 119    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



704 
 

ผลการวเิคราะห์การประเมินความพงึพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทีม่ีต่อโครงการสถานศึกษาสีขาว  
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560  

(ตารางที ่48 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน) 
 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
white_160 15 4.80 0.41 
white_260 15 4.73 0.46 
white_360 15 4.60 0.51 
white_460 15 4.60 0.51 
white_560 15 4.73 0.46 
white_660 15 4.80 0.41 
white_760 15 4.73 0.46 
white_860 15 4.53 0.52 
white_960 15 4.47 0.52 

white_1060 15 4.80 0.41 
SUM_white_60 15 4.68 0.47 

care_160 15 4.60 0.51 
care_260 15 4.67 0.49 
care_360 15 4.80 0.41 
care_460 15 4.87 0.35 
care_560 15 4.67 0.49 
care_660 15 4.60 0.51 
care_760 15 4.53 0.52 
care_860 15 4.73 0.46 
care_960 15 4.80 0.41 

care_1060 15 4.67 0.49 
SUM_care_60 15 4.69 0.46 
creative_160 15 4.87 0.35 
creative_260 15 4.73 0.46 
creative_360 15 4.67 0.49 
creative_460 15 4.80 0.41 
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ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
creative_560 
creative_660 

15 
15 

4.73 
4.60 

0.46 
0.51 

creative_760 15 4.67 0.49 
creative_860 15 4.80 0.41 
creative_960 15 4.53 0.52 

creative_1060 15 4.60 0.51 
SUM_creative_60 15 4.70 0.46 

enviro_160 15 4.53 0.52 
enviro_260 15 4.60 0.51 
enviro_360 15 4.67 0.49 
enviro_460 15 4.73 0.46 
enviro_560 15 4.87 0.35 
enviro_660 15 4.80 0.41 
enviro_760 15 4.67 0.49 
enviro_860 15 4.60 0.51 
enviro_960 15 4.67 0.49 

enviro_1060 15 4.60 0.51 
SUM_enviro_60 15 4.67 0.47 

SUM_60 15 4.69 0.47 
Valid N (listwise) 15   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



706 
 

ผลการวเิคราะห์การประเมินความพงึพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทีม่ีต่อโครงการสถานศึกษาสีขาว  
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 (ตารางที ่48 นักเรียน) 

 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
white_160 355 4.67 0.47 
white_260 355 4.70 0.46 
white_360 355 4.64 0.49 
white_460 355 4.71 0.45 
white_560 355 4.73 0.45 
white_660 355 4.73 0.45 
white_760 355 4.74 0.44 
white_860 355 4.66 0.48 
white_960 355 4.62 0.49 

white_1060 355 4.66 0.47 
SUM_white_60 355 4.69 0.47 

care_160 355 4.66 0.47 
care_260 355 4.69 0.46 
care_360 355 4.78 0.50 
care_460 355 4.82 0.43 
care_560 355 4.75 0.44 
care_660 355 4.65 0.48 
care_760 355 4.64 0.48 
care_860 355 4.71 0.45 
care_960 355 4.67 0.47 

care_1060 355 4.69 0.46 
SUM_care_60 355 4.71 0.46 
creative_160 355 4.75 0.44 
creative_260 355 4.67 0.47 
creative_360 355 4.67 0.47 
creative_460 355 4.74 0.44 
creative_560 355 4.72 0.45 
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ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
creative_660 355 4.68 0.47 
creative_760 355 4.64 0.48 
creative_860 355 4.70 0.46 
creative_960 355 4.64 0.48 

creative_1060 355 4.70 0.46 
SUM_creative_60 355 4.69 0.46 

enviro_160 355 4.70 0.46 
enviro_260 355 4.66 0.48 
enviro_360 355 4.67 0.47 
enviro_460 355 4.75 0.44 
enviro_560 355 4.82 0.43 
enviro_660 355 4.80 0.43 
enviro_760 355 4.69 0.46 
enviro_860 355 4.64 0.48 
enviro_960 355 4.72 0.45 

enviro_1060 355 4.69 0.46 
SUM_enviro_60 355 4.71 0.46 

SUM_60 355 4.70 0.46 
Valid N (listwise) 355    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



708 
 

ผลการวเิคราะห์การประเมินความพงึพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทีม่ีต่อโครงการสถานศึกษาสีขาว 
 ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2560 (ตารางที ่48 ผู้ปกครองนักเรียน) 

 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
white_160 355 4.73 0.44 
white_260 355 4.69 0.46 
white_360 355 4.71 0.45 
white_460 355 4.76 0.43 
white_560 355 4.74 0.44 
white_660 355 4.73 0.45 
white_760 355 4.67 0.47 
white_860 355 4.67 0.47 
white_960 355 4.64 0.48 

white_1060 355 4.75 0.43 
SUM_white_60 355 4.71 0.45 

care_160 355 4.72 0.45 
care_260 355 4.67 0.47 
care_360 355 4.74 0.44 
care_460 355 4.75 0.44 
care_560 355 4.73 0.45 
care_660 355 4.68 0.47 
care_760 355 4.65 0.48 
care_860 355 4.72 0.45 
care_960 355 4.66 0.47 

care_1060 355 4.70 0.46 
SUM_care_60 355 4.70 0.46 
creative_160 355 4.77 0.42 
creative_260 355 4.72 0.45 
creative_360 355 4.69 0.46 
creative_460 355 4.72 0.45 
creative_560 355 4.72 0.45 



709 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
creative_660 355 4.68 0.47 
creative_760 355 4.66 0.47 
creative_860 355 4.76 0.43 
creative_960 355 4.64 0.48 

creative_1060 355 4.72 0.45 
SUM_creative_60 355 4.71 0.45 

enviro_160 355 4.67 0.47 
enviro_260 355 4.67 0.47 
enviro_360 355 4.68 0.47 
enviro_460 355 4.72 0.45 
enviro_560 355 4.75 0.44 
enviro_660 355 4.74 0.44 
enviro_760 355 4.72 0.45 
enviro_860 355 4.65 0.48 
enviro_960 355 4.70 0.46 

enviro_1060 355 4.70 0.46 
SUM_enviro_60 355 4.70 0.46 

SUM_60 355 4.71 0.45 
Valid N (listwise) 355    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



710 
 

ผลการวเิคราะห์การประเมินความพงึพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทีม่ีต่อโครงการสถานศึกษาสีขาว  
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 (ตารางที ่48 บุคลากรเครือข่าย) 

 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
white_160 40 4.67 0.52 
white_260 40 5.00 0.00 
white_360 40 4.50 0.55 
white_460 40 4.50 0.55 
white_560 40 4.83 0.41 
white_660 40 4.50 0.55 
white_760 40 4.50 0.55 
white_860 40 4.33 0.52 
white_960 40 4.67 0.52 

white_1060 40 4.83 0.41 
SUM_white_60 40 4.63 0.46 

care_160 40 4.50 0.55 
care_260 40 4.33 0.52 
care_360 40 4.83 0.41 
care_460 40 5.00 0.00 
care_560 40 4.67 0.52 
care_660 40 4.67 0.52 
care_760 40 4.83 0.41 
care_860 40 4.50 0.55 
care_960 40 4.67 0.52 

care_1060 40 4.50 0.55 
SUM_care_60 40 4.65 0.46 
creative_160 40 4.67 0.52 
creative_260 40 4.83 0.41 
creative_360 40 4.83 0.41 
creative_460 40 4.83 0.41 
creative_560 40 4.83 0.41 
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ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
creative_660 40 4.67 0.52 
creative_760 40 4.67 0.52 
creative_860 40 4.67 0.52 
creative_960 40 4.67 0.52 

creative_1060 40 4.83 0.41 
SUM_creative_60 40 4.75 0.47 

enviro_160 40 4.67 0.52 
enviro_260 40 4.83 0.41 
enviro_360 40 4.67 0.52 
enviro_460 40 4.67 0.52 
enviro_560 40 4.83 0.41 
enviro_660 40 4.83 0.41 
enviro_760 40 4.83 0.41 
enviro_860 40 4.67 0.52 
enviro_960 40 4.67 0.52 

enviro_1060 40 4.67 0.52 
SUM_enviro_60 40 4.73 0.48 

SUM_60 40 4.69 0.46 
Valid N (listwise) 40    
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ผลการวเิคราะห์การประเมินความพงึพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทีม่ีต่อโครงการสถานศึกษาสีขาว  
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 (ตารางที ่48 ภาพรวม) 

 

Descriptive Statistics 
 

ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
white_160 884 4.70 0.46 
white_260 884 4.68 0.46 
white_360 884 4.67 0.47 
white_460 884 4.75 0.45 
white_560 884 4.74 0.45 
white_660 884 4.72 0.45 
white_760 884 4.69 0.46 
white_860 884 4.65 0.48 
white_960 884 4.63 0.48 

white_1060 884 4.71 0.45 
SUM_white_60 884 4.69 0.46 

care_160 884 4.70 0.46 
care_260 884 4.68 0.47 
care_360 884 4.77 0.44 
care_460 884 4.80 0.43 
care_560 884 4.74 0.45 
care_660 884 4.67 0.47 
care_760 884 4.65 0.48 
care_860 884 4.72 0.46 
care_960 884 4.66 0.47 

care_1060 884 4.69 0.46 
SUM_care_60 884 4.71 0.46 
creative_160 884 4.76 0.43 
creative_260 884 4.70 0.46 
creative_360 884 4.69 0.47 
creative_460 884 4.75 0.44 
creative_560 884 4.73 0.45 
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ขอ้ n  Mean Std. Deviation 
creative_660 884 4.68 0.47 
creative_760 884 4.65 0.48 
creative_860 884 4.74 0.44 
creative_960 884 4.64 0.48 

creative_1060 884 4.72 0.45 
SUM_creative_60 884 4.71 0.46 

enviro_160 884 4.68 0.47 
enviro_260 884 4.66 0.47 
enviro_360 884 4.67 0.47 
enviro_460 884 4.73 0.45 
enviro_560 884 4.78 0.43 
enviro_660 884 4.77 0.43 
enviro_760 884 4.72 0.46 
enviro_860 884 4.64 0.48 
enviro_960 884 4.71 0.45 

enviro_1060 884 4.69 0.46 
SUM_enviro_60 884 4.70 0.46 

SUM_60 884 4.70 0.45 
Valid N (listwise) 884    
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ภาคผนวก ฌ 
 

การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 
1. หนังสือขอความร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 
2. รายช่ือโรงเรียนทีข่อความร่วมมอืในการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 
3. หนังสือตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 

 4.   ผลการวเิคราะห์ความคดิเห็นของผู้บริหาร 
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 ท่ี ศธ ๐๔๒๓๑.๒๖/ว.๕๔                        โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 

                                                                                          ๔๕ ถนนอิสรภาพ  
                                                                                                            แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกนอ้ย 
                                                                                              กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 
 

                                                                           ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 

เร่ือง   การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 

เรียน   ผูอ้  านวยการโรงเรียน…………………………………………………. 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย    ๑. การพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 
จ านวน ๑ ชุด 

๒. รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั จ านวน ๑ ชุด 

 

          ดว้ยนายวิเชียร ชุติมาสกุล  ผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ได้จัดท าผลงานทางวิชาการ จ านวน ๒ เร่ือง ได้แก่ การพฒันา
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยัและรายงานการประเมินโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อประโยชน์ต่อทางวิชาการและวิชาชีพ โรงเรียน
ชิโนรสวิทยาลยัจึงขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการดงักล่าวมายงัโรงเรียนของท่าน เพื่อน าไปศึกษา
และน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อไป 
 

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
 (นายวเิชียร  ชุติมาสกุล) 

    ผูอ้  านวยการโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 

งานพฒันาบุคลากร 
โทร ๐๒-๘๖๖๑๘๘๒  
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รายช่ือโรงเรียนทีข่อความร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ จ านวน 20 โรงเรียน 
 

 (1) โรงเรียนโยธินบูรณะ 

 (2) โรงเรียนสุวรรณารามวทิยาคม 

 (3)  โรงเรียนวดัพุทธบูชา 

 (4)  โรงเรียนมธัยมวดัดุสิตาราม 

 (5) โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน 

 (6) โรงเรียนวดัราชโอรส 

 (7) โรงเรียนมธัยมวดัสิงห์ 

 (8) โรงเรียนวดันวลนรดิศ 

 (9) โรงเรียนจนัทร์ประดิษฐารามวทิยาคม 

 (10) โรงเรียนทวธีาภิเศกบางขนุเทียน 

 (11) โรงเรียนสตรีวดัระฆงั 

 (12) โรงเรียนบางมดวทิยา “สีสุกหวาดจวนอุปถมัภ”์ 

 (13) โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั ธนบุรี 

 (14) โรงเรียนทวธีาภิเศก 

 (15) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา พุทธมณฑล 

 (16) โรงเรียนวดับวรมงคล  

 (17) โรงเรียนวมุิตยารามพิทยากร 

 (18) โรงเรียนมธัยมวดัดาวคนอง 

 (19) โรงเรียนมธัยมวดันายโรง  

 (20) โรงเรียนศึกษานารี 
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ผลการวเิคราะห์ความคดิเห็นของผู้บริหาร 
 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูบ้ริหารท่ีมีต่อการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ได้แก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 จ านวน 9  คน ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารท่ีมีต่อการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียน
ชิโนรสวทิยาลยั ปรากฏผลดงัตารางท่ี 58 
ตารางที่ 58  แสดงความคิดเห็นของผูบ้ริหารท่ีมีต่อการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว      

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั ปีการศึกษา 2559-2560 

รายการ X . S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
สนองต่อ นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในดา้นการป้องกนัและแกปั้ญหา  
ยาเสพติดและอบายมุข 

4.87 0.22 มากท่ีสุด 

2. การประเมินโครงการในคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ของการประเมินโครงการ 

4.96 0.42 มากท่ีสุด 

3. การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ประกอบดว้ย การประเมินดา้นบริบท  
การประเมินดา้นปัจจยัน าเขา้และประเมินดา้น
กระบวนการและการประเมินดา้นผลผลิตอยา่ง
ครบถว้นสมบูรณ์  

4.78 0.34 มากท่ีสุด 

4. การด าเนินงานประเมินผลโครงการเพื่อพฒันาให้
โรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั เป็นสถานศึกษาสีขาว 

4.75 0.38 มากท่ีสุด 

5. ท่านสามารถน าผลงานทางวชิาการไปประยกุตใ์ชใ้น
โรงเรียนของท่านได ้

4.89 0.35 มากท่ีสุด 

เฉลีย่รวม 4.85 0.34 มากทีสุ่ด 

จากตารางท่ี 58  พบว่า ผูบ้ริหารมีความคิดเห็นต่อการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว  
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ปีการศึกษา 2559-2560 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  
(X  = 4.85, S.D = 0.34) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด
ทุกข้อ ดังน้ี การประเมินโครงการในคร้ังน้ีสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของการประเมินโครงการ          
(X  = 4.96, S.D = 0.42) รองลงมา ไดแ้ก่  ท่านสามารถน าผลงานทางวิชาการไปประยุกตใ์ชใ้นโรงเรียน
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ของท่านได ้(X  = 4.89, S.D = 0.35) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข สนองต่อ
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในดา้นการป้องกนัและแกปั้ญหา ยาเสพติด
และอบายมุข (X  = 4.87, S.D = 0.22) การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ประกอบด้วย การประเมินด้านบริบท การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า การประเมินด้าน
กระบวนการและการประเมินด้านผลผลิตอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ (X  = 4.78, S.D = 0.34) และ            
การด าเนินงานประเมินผลโครงการเพื่อพฒันาโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั เป็นสถานศึกษาสีขาว (X  = 4.75, 
S.D = 0.38) ตามล าดบั 
 



ประวตัผู้ิเขยีน 

 นายวิเชียร  ชุติมาสกุล เกิดเม่ือวนัท่ี  2  เดือน กนัยายน  พ.ศ. 2505 อายุ 56 ปี ปัจจุบนัอยู่
บา้นเลขท่ี 819 หมู่บา้นอมรชยั 3 ซอย 15/2 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวฒันา  
กรุงเทพมหานคร 10170  ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 อายรุาชการ 31 ปี 
 

ประวตัิการศึกษา 
พ.ศ. 2529 ครุศาสตรบณัฑิต สาขาดนตรีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
พ.ศ. 2541 วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขา เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
พ.ศ. 2550 ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏั                

บา้นสมเด็จเจา้พระยา 
พ.ศ. 2558 ประกาศนียบตัร การศึกษาอบรมหลกัสูตรธรรมาภิบาล ส าหรับ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นท่ี 2 สถาบนั
พระปกเกลา้ 

พ.ศ. 2560 ประกาศนียบตัรส าเร็จการฝึกอบรมเสริมหลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง 
(ส.นบส.) รุ่นท่ี 10 ตามหลกัสูตรการฝึกอบรมของวทิยาลยันกับริหาร 
สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรือน ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการ
พลเรือน   

พ.ศ. 2561 วฒิุบตัรบตัรการพฒันาหลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง 
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 7 จากสถาบนัพฒันาครู 
คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา ส านกังานปลดักระทรวง
ศึกษาธิการ 

ประสบการณ์การบริหาร 
พ.ศ. 2549 รองผูอ้  านวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 
พ.ศ. 2551 รองผูอ้  านวยการโรงเรียนวมุิตยารามพิทยากร 
พ.ศ. 2553 ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดันอ้ยนพคุณ 
พ.ศ. 2555 ผูอ้  านวยการโรงเรียนมธัยมวดัดุสิตาราม 
พ.ศ. 2558 ผูอ้  านวยการโรงเรียนชิโนรสวทิยาลยั 
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รางวลัเกยีรติยศทีเ่คยได้รับและความภาคภูมิใจ 
1. ระดับชาติ 
 

พ.ศ. 2555 โล่ประกาศเกียรติคุณผูบ้ริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจ าปี 2555 จาก
สมาคมผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2556 - ประกาศเกียรติคุณ ผูบ้ริหารดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานตา้นส่ิงเสพติด    
   (TRC.VB Harm Prevention) ปีการศึกษา2556-2558 ของส านกังานอาสา 
   กาชาด สภากาชาดไทย 

 - โล่รางวลั “โรงเรียนระดบัทอง ในโครงการโรงเรียนตน้แบบมาตรฐาน 
   ระบบการตา้นยาเสพติด (Qualification Anti- Drugs: QAD) 

พ.ศ. 2557 โล่รางวลั “นกับริหารดีเด่นแห่งปี” สาขาบริหารการศึกษา ประจ าปี 
2557 ของมูลนิธิเพื่อสังคมไทย เส้นทางไทย คณะกรรมการรางวลัไทย 

พ.ศ. 2558  - โล่เกียรติคุณผูไ้ดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติใน ฐานะอุปนายกสมาคม  
    ผูป้กครองและครูดีเด่น ประจ าปี 2558 จากสภาผูป้กครองและครู    
    แห่งประเทศไทย 

  - รางวลัเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นท่ี 1 ประจ าปี   2554-2555 จากส านกังาน 
   ลูกเสือแห่งชาติ       

 - เคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ “หน่ึงแสนครูดี” ประจ าปี 2558 จาก  
  ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา ในฐานะ   ผูป้ฏิบติัตนตามมาตรฐาน 
  วชิาชีพและจรรยาบรรณของวชิาชีพการศึกษา 

พ.ศ. 2559 - โล่รางวลัและเกียรติบตัรเชิดชูเกียรติ “เสมา ป.ป.ส. ดีเด่น” ระดบัเงิน  
  โครงการสถานศึกษาป้องกนัยาเสพติดดีเด่น ประจ าปี 2559 ของ 
  กระทรวงศึกษาธิการ 

 - เกียรติบตัร “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจ าปี 2559 ของส านกังาน 
   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 - โล่ศิษยเ์ก่าดีเด่น ประจ าปี 2559 ของสมาคมศิษยเ์ก่าทวธีาภิเศก 
พ.ศ. 2560 - ประกาศเกียรติคุณ “ผูน้ าโรงเรียน 4.0” ของสมาคมคณะกรรมการ 

   สถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย และสภาผูป้กครองและครู    
   แห่งประเทศไทย 

 - เกียรติบตัร “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจ าปี 2560 ของส านกังาน 
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
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1.2 ระดับส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
พ.ศ. 2558 เกียรติบตัร “รางวลัเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS “ระดบัดีมาก”  

ปีการศึกษา 2558 ประเภทบุคคล สาขาป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
ยาเสพติดในสถานศึกษา ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 1 

พ.ศ. 2560 รางวลั สพม.1 (SESAO 1 AWARDS) ประจ าปี 2560 ของส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต1 

 


