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คู่มือการให้บริการ
ขั้นตอนการดาเนินงานเพื่อรับการประเมินผลงาน
ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติ ดและอบายมุข
ปี การศึกษา 2561

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓
ศูนย์อานวยการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติ ด
กระทรวงศึกษาธิ การ

โดย
นางสาวจริยา รัตนพิ ทกั ษ์
ตาแหน่ ง นักวิ ชาการศึกษาชานาญการพิ เศษ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. ๐๙๖ - ๓๖๔๖๓๕๙
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ปฏิทินแผนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
แจ้งโรงเรียนให้ดำเนินการเสนอผลงานตามโครงการ สถานศึกษา
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ตค. 2562
ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ก่อนที่จะส่งเอกสารผลงานเป็น
ลำดับต่อไป
โรงเรียนดำเนินการจัดทำผลงาน
2.1)โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี
การศึกษา 2561
2.2)ระดับทอง นวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best
Practice) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข และผลงานการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษา
ตค.- 22 พย. 2562
โรงเรียน
ได้รับรางวัลระดับเงิน หรือระหว่างดำเนินการ อย่างน้อย
จำนวน 3 แห่ง
2.3)ระดับเพชรและเพชรยั่งยืน ผลงานการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายสถานศึกษา ได้รับรางวัลระดับทอง ระดับเงิน อย่าง
น้อยจำนวน 3 แห่ง
หมายเหตุ ส่งเอกสารทุกประเภท ประเภทละ 1 ชุด
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินงานโครงการ
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
22 พย. 2562
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา
2561
คณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินงานโครงการ สถานศึกษา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
25-29 พย. 2562
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ส่งรายชื่อและเอกสารผลการดำเนินงาน
ศธจ.ชัยภูมิ
ธค. 2562
ระดับทองและระดับเพชร ให้ ศธจ.ชัยภูมิ ประเมิน
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประกาศผลการดำเนินงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ธค. 2562
2561 ระดับเงิน และรับเกียรติบัตร
ศธจ.ประกาศผลการพิจารณาผลการดำเนินงานโครงการ
ระยะเวลาตาม
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา
ศธจ.ชัยภูมิ
ความเหมาะ
2561 ระดับทอง และรับโล่รางวัล
สป.ศธ.ประกาศผลการพิจารณาผลการดำเนินงานโครงการ
ระยะเวลาตาม
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา
สป.ศธ.
ความเหมาะ
2561 ระดับเพชร และรับโล่รางวัล

3

คำชี้แนะประกอบการดำเนินงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561-2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
***************************
1) ให้โรงเรียนดำเนินการทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือ MOU ปีการศึกษา 2561 และ ปีการศึกษา 2562 ดังนี้
ก. ผู้อำนวยการโรงเรียนกับครูกับนักเรียน
ข. โรงเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ค. โรงเรียนต้นแบบกับโรงเรียนที่ดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ฯ
2) โรงเรียนจะต้องจัดทำโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 และ
ปีการศึกษา 2562 (ตามแบบ)
3) แต่งตัง้ คำสั่งคณะกรรมการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561
และ ปีการศึกษา 2562 ปีละ 1 คำสั่ง (ตามแบบ)
4) แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการแกนนำ 4 ฝ่ายห้องเรียนสีขาว ทุกห้องเรียน (ตามแบบ)
5) ดำเนินการมอบเกียรติบัตรนักเรียนแกนนำ 4 ฝ่ายทุกคน หน้าเสาธง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
6) จัดทำผัง นักเรียนแกนนำ 4 ฝ่าย ติดไว้หน้าห้องเรียนทุกห้องเรียน พร้อม คติพจน์ ใต้ภาพ
7) จัดทำสมุดบันทึกการปฏิบัติงานแกนนำ 4 ฝ่าย เดือนละ 1 เล่ม
8) จัดทำป้ายโรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ ติดไว้หน้ารั้วโรงเรียน และติดสติกเกอร์ ปลอดบุหรี่
หน้าห้องน้ำครู / นักเรียน ทุกห้อง
9) ให้โรงเรียนจัดทำประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และติดไว้ในสถานที่ที่
เห็นโดยชัดเจน
10) จัดให้มีห้อง “คลินิกเสมารักษ์” ทำป้ายติดไว้หน้าห้อง
11) จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และติดป้ายไว้หน้า
ศูนย์เรียนรู้ “ศูนย์เรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียน.....................................”
12) จัดให้มีตู้แดง “ตู้เสมารักษ์” ติดไว้หน้าห้องคลินิกเสมารักษ์ เพื่อรับเรื่องปัญหายาเสพติดและ
อบายมุข
13) จัดให้มีชมรม/ชุมนุมเสมารักษ์ป้องกันยาเสพติด
14) ใน 1 ภาคเรียน โรงเรียนจัดให้มีการสุ่มตรวจปัสสาวะ อย่างน้อย 1 ครั้ง
15) โรงเรียนจะต้องมีการดำเนินงานรายงานผลการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดในระบบ NISPA และ
ระบบ CATAS
16) โรงเรียนจะต้องจัดทำโครงงานห้องเรียนปลอดบุหรี่ แอลกอฮอล์และอบายมุขทุกห้องเรียน
17) โรงเรียนจะต้องจัดให้มีนวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) เกีย่ วกับ
การป้องกัน/การแก้ไข/การเฝ้าระวังยาเสพติด อย่างน้อย 1 นวัตกรรม
หมายเหตุ ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการต้องมีภาพถ่ายประกอบ
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การดำเนินการประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
******************
สถานศึกษาต้องจัดทำโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. ประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์
2. การบริหารจัดการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ (คำสั่ง)
3. จัดสภาพแวดล้อมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ (ภาพ)
4. สอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการเรียนการสอนและนอกกิจกรรมนอกหลักสูตร (โครงงานทุกห้องเรียน)
5. การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(รณรงค์และกิจกรรมสร้างสรรค์ ฯลฯ)
6. การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่และแอลกอฮอล์ (นวัตกรรม)
7. การมีกิจกรรมร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน(การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับสารเสพติด
และยาเสพติด)
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(แบบตัวอย่าง)

ประกาศโรงเรียน.............................................
เรือ่ ง โรงเรียน................................................ เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
.................................................
ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ที่หน่วยงาน
ทุกภาคส่วนร่วมมือในการควบคุม ป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้ประชาชนมีความรู้สึก
มั่นคงและปลอดภัยในการดำรงชีวิต อีกทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ผบู้ ริหารสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกระบวนการสร้างภูมิคมุ้ กันยาเสพติดที่เข้มแข็ง
ต่อเนื่องและยั่งยืน ป้องกันปัญหาผู้เสพยาเสพติดรายใหม่ และให้การช่วยเหลือผู้ที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ที่สบื
เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด สู่สถานศึกษา โรงเรียน.....................................................
จึงได้กำหนดนโยบายให้ โรงเรียน................................................................เป็นโรงเรียนปลอดบุหรีแ่ ละเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอออล์ พ.ศ.๒๕๕๑
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา โดยมีข้อปฏิบัติ ดังนี้
๑. โรงเรียน........................................................สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
เป็นสถานที่ปลอดจากการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
๒. ติดป้ายโรงเรียน...............................................เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ด้านหน้าโรงเรียนใน
จุดที่เด่นชัด และห้ามมิให้มีการสูบหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโรงเรียน
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัตติ นเป็นแบบอย่างแก่นกั เรียน ไม่สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในสถานศึกษา
๔. ห้ามนักเรียนสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือมีบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในครอบครอง
และ ลงโทษนักเรียนที่ฝ่าฝืน ตามระเบียบการปกครองของโรงเรียน......................................................................
๕. ให้ครูผู้สอนสอดแทรกและเน้นย้ำ เรือ่ งพิษภัยของการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในการเรียนการสอนทุกระดับ
๖. ให้ครูและบุคลากรในโรงเรียน.................................................................. ให้ความร่วมมือกับ
โรงพยาบาล สถานีตำรวจ องค์กร ชมรมต่างๆ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๗. แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คัดกรอง เฝ้าติดตาม ควบคุม
นักเรียนกลุ่มเสพ กลุ่มเสี่ยง และดูแลกลุ่มปกติอย่างเข็มแข็ง
๘. ให้รางวัล ยกย่องแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ที่สามารถลด ละ เลิกบุหรี่และ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
ประกาศ ณ วันที่ ..................เดือน ......................................... พ.ศ. ๒๕๖๑
(......................................................................)
ผู้อำนวยการโรงเรียน...............................................................
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ภาพโปสเตอร์ห้ามสูบบุหรี่
โลโก้โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน

ภาพโปสเตอร์ห้ามดื่ม ห้ามขายแอลกอฮอล์
โลโก้โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน
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วิธีจัดทำรูปเล่มผลการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ปีการศึกษา 2561-2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
**********************
ระดับเงิน ส่งเล่มที่ 1 ประกอบด้วยผลงาน 5 บท (100 คะแนน)
ระดับทอง ส่งเล่มที่ 1 (100 คะแนน) และ เล่มที่ 2 นวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ(Best Practice)
(100 คะแนน) (ผลงานเกี่ยวข้องกับการป้องกัน/การแก้ไข/
การเฝ้าระวัง ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข เท่านั้น)
ระดับเพชร และเพชรยัง่ ยืน ส่งเล่มที่ 1 (100 คะแนน) เล่มที่ 2 (100 คะแนน) และเล่มที่ 3 (100 คะแนน)
ผลงานการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษากับสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ขอรับการประเมินเพื่อรับรางวัลระดับเงิน หรือ
ระดับทอง อย่างน้อย 3 แห่ง
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(แบบปกเล่มที่ 1 สามารถใส่ภาพได้ตามความเหมาะสม)

ผลการดาเนิ นงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติ ดและอบายมุข
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ปี การศึกษา 2561
ประเภทผลงานดีเด่นระดับ.........................(เงิ น / ทอง / เพชร / เพชรยังยื
่ น)
ประเภทสถานศึกษาขนาด...........................(เล็ก / กลาง / ใหญ่)

โรงเรียน......................................................................................................
ตาบล........................................อาเภอ..................................................จังหวัดชัยภูมิ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิ การ
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เล่มที่ 1 ประกอบด้วย
คำนำ
สารบัญ (เน้นย้ำ ขอให้ละเอียดตามหัวข้อนำเสนอ)
คำรับรองผลงานระดับดีเด่น (ตามแบบ)
บทที่ 1 บทนำ
- ใบสมัคร (ตามแบบ)
- ข้อมูลสถานศึกษา (5 คะแนน)
บทที่ 2 สถานการณ์ยาเสพติดรอบสถานศึกษา (5 คะแนน : ให้กล่าวถึงปัญหาสถานการณ์ยาเสพติดภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ส่งผลให้โรงเรียนจำเป็นต้องดำเนินการ)
บทที่ 3 ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน พร้อมภาพประกอบ เรียงตามตัวชี้วัด (50 คะแนน) ดังนี้
ด้านที่ 1 ด้านการป้องกัน 4 ตัวชีว้ ัด (10 คะแนน)
1. สถานศึกษาดำเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาว (4 คะแนน)
2. สถานศึกษาจัดประกาศผลงานห้องเรียนสีขาวดีเด่นทุกภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง และมอบรางวัล
หรือเกียรติบัตร มอบหน้าเสาธง (1 คะแนน)
3. สถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 7 แนวทาง
(3 คะแนน)
4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติด (2 คะแนน)
ด้านที่ 2 การค้นหา 4 ตัวชี้วัด (10 คะแนน)
1. สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (2.5 คะแนน)
2. สถานศึกษามีการสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียนกลุ่มปลอด/กลุ่มเสียง/กลุ่มเสพ/กลุ่มติด/กลุ่มค้า
(2.5 คะแนน)
3. สถานศึกษามีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอด/กลุ่มเสียง/กลุ่มเสพ/กลุ่มติด/กลุ่ม (2.5 คะแนน)
4. สถานศึกษามีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดในระบบ CATAS (2.5 คะแนน)
ด้านที่ 3 การรักษา 2 ตัวชี้วัด (10 คะแนน)
1. สถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงาน
อื่น (5 คะแนน)
2. สถานศึกษามี “คลินิกเสมารักษ์” (5 คะแนน)
ด้านที่ 4 การเฝ้าระวัง 2 ตัวชี้วัด (10 คะแนน)
1. สถานศึกษามีตู้แดงเสมารักษ์รับเรื่องปัญหายาเสพติดและอบายมุข (5 คะแนน)
2. สถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งชมรม/ชุมนุมเสมารักษ์ป้องกันยาเสพติด (5 คะแนน)
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ด้านที่ 5 การบริหารจัดการ 5 ตัวชี้วัด (10 คะแนน)
1. สถานศึกษามีนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข (2 คะแนน)
2. สถานศึกษามีกิจกรรมหลักโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (2 คะแนน)
3. สถานศึกษามีคณะกรรมการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข (2 คะแนน)
4. สถานศึกษามีความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการ บริหารแบบมีส่วน
ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน (2 คะแนน)
5. สถานศึกษามีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (2 คะแนน)
บทที่ 4 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว (35 คะแนน)
1. ภาพแผนผังห้องเรียนสีขาว แกนนำ 4 ฝ่าย และคติพจน์ครบทุกห้องเรียน (ถ่ายจากภาพจริงชัดเจน)
(10 คะแนน)
2. สำเนาสมุดบันทึกการปฏิบัติงานแกนนำ 4 ฝ่าย สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน ตลอดปีการศึกษาทุกห้องเรียน
(10 คะแนน)
3. โครงงานห้องเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอบายมุขทุกห้องเรียน (15 คะแนน)
4. แบบสรุปการประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ภาคเรียนที่ 2 ห้องเรียนสีขาว2
(คือคะแนนที่สถานศึกษาประเมินตนเอง ต้องได้ 90 คะแนน ขึ้นไป ซึง่ คะแนนไม่เกี่ยวข้องกับคะแนน
ประเมินผลงานของคณะกรรมการแต่ละเล่ม)
บทที่ 5 ภาพรางวัล ผลงานดีเด่น (ด้านยาเสพติด ) (5 คะแนน)
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(แบบ)
คำรับรองผลกำรดำเนินงำน
โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข ปี กำรศึกษำ 2561
ประเภทผลงำน ระดับเงิ น
.......................................................
1.ข้อมูลสถำนศึกษำ
สถำนทีต่ งั ้ .............................................หมู่ท.่ี .......ตำบล/แขวง
......................................................................
อำเภอ/เขต...........................................จังหวัด ชัยภูมิ โทรศัพท์.......................................
โทรศัพท์มอื ถือ...............................................โทรสำร....................................E-mail:
……………………………
2.ข้อมูลผูป้ ฏิบตั หิ น้ำที่
ปี กำรศึกษำ 2561
ชื่อ – นำมสกุล (ผูบ้ ริหำร).......................................ตำแหน่ง.............................เบอร์โทร...........................
ชื่อ – นำมสกุล(ครูผรู้ บั ผิดชอบ)...............................ตำแหน่ง.............................เบอร์โทร...........................
ได้ตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนโครงสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข
โรงเรียน................................................................ได้ดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ และมีผลงำนในระดับดีเด่น
ขอรับรองว่ำข้อมูลทัง้ หมดเป็ นควำมจริง

ลงนามโดย ประธานเครือข่ายสถานศึกษา

(ลงชื่อ).....................................................
(......................................................)
ตำแหน่ง..................................................
............./............................../.................

ลงนามโดย ผอ.เขต หรือรอง ยังไม่ตอ้ งพิมพ์ช่ือ/ตาแหน่ง

(ลงชื่อ).........................................................
(.........................................................)
ตำแหน่ง ....................................................................
............./............................../.................
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(แบบ)
คำรับรองผลกำรดำเนินงำน
โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข ปี กำรศึกษำ 2561
ประเภทผลงำน
ระดับทอง
ระดับเพชร เพชรยังยื
่ น
......................................................
1.ข้อมูลสถำนศึกษำ
สถำนทีต่ งั ้ .............................................หมู่ท.่ี .......ตำบล/แขวง........................................................
อำเภอ/เขต...........................................จังหวัด...........................โทรศัพท์.......................................
โทรศัพท์มอื ถือ.....................................โทรสำร...............................E-mail: ……………………….
2.ข้อมูลผูป้ ฏิบตั หิ น้ำที่
ปี กำรศึกษำ 2561
ชื่อ – นำมสกุล (ผูบ้ ริหำร)........................................ตำแหน่ง..........................เบอร์โทร...........................
ชื่อ – นำมสกุล(ครูผรู้ บั ผิดชอบ)...............................ตำแหน่ง...........................เบอร์โทร...........................
ได้ตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนโครงสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข
โรงเรียน................................................................ได้ดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ และมีผลงำนในระดับดีเด่น
ขอรับรองว่ำข้อมูลทัง้ หมดเป็ นควำมจริง
ลงนามโดย ประธานเครือข่ายสถานศึกษา

(ลงชื่อ).....................................................
(......................................................)
ตำแหน่ง..................................................
............./............................../.................

ลงนามโดย ผอ.เขต แต่ยงั ไม่ตอ้ งพิมพ์ช่อื /ตาแหน่ง

(ลงชื่อ).........................................................
(..........................................................)
ตำแหน่ง .....................................................
............./............................../.................

ลงนามโดย ศธจ หรือ รองศธจ. ยังไม่ตอ้ งพิมพ์ช่อื /ตาแหน่ง

(ลงชื่อ).........................................................
(......................................................)
ตำแหน่ง………………………………………..
............./............................../.................
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(แบบใบสมัคร)
ใบสมัครเข้ารับการประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561
ประเภทดีเด่น ระดับ................
คำชี้แจง ให้ผู้เสนอผลงานกรอกข้อมูลดังนี้
1.ชื่อสถานศึกษา โรงเรียน................................................................
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
สถานที่ตั้ง เลขที่.......หมู่ที่......บ้าน..............................ถนน..........ตำบล/แขวง.............................................
อำเภอ/เขต.................................จังหวัด ชัยภูมิ โทรศัพท์.............................โทรสาร.................................
E-mail : ........................................................................
2.ชื่อ-นามสกุล (ผู้บริหารสถานศึกษา) ......................................................................................
ระยะเวลาของปีการศึกษาที่ดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ตั้งแต่วันที่......16....เดือน.....พฤษภาคม.......พ.ศ...2561...ถึง วันที่...31...เดือน.... มีนาคม......พ.ศ..2562...
รวมระยะเวลา..........1........ปีการศึกษา
โทรศัพท์.........................................................................โทรศัพท์มือถือ....................................................
โทรสาร.................................................................E-mail : ……………………………………………
3.ชื่อ-นามสกุล (ครูผู้รับผิดชอบโครงการ) ..........................................................................................
ระยะเวลาของปีการศึกษาที่ดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ตั้งแต่วันที่......16....เดือน.....พฤษภาคม.......พ.ศ...2561...ถึง วันที่...31...เดือน.... มีนาคม......พ.ศ..2562...
รวมระยะเวลา..........1........ปีการศึกษา
โทรศัพท์...........................................................โทรศัพท์มือถือ..................................................................
โทรสาร.................................................................E-mail : ………………………………………
4.สถานศึกษา เคย ได้รับรับรางวันเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา
ปีการศึกษา 25..............
ดีเด่น
ระดับดีเด่น
ปีการศึกษา 25..............
ดีเด่น
ระดับเงิน
ปีการศึกษา 25..............
ดีเด่น
ระดับทอง
ปีการศึกษา 25..............
ดีเด่น
ระดับเพชร
5.ขอสมัครรับการประเมิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561
ประเภท ผลงานดีเด่น ระดับ...................
ขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริง
(ลงชื่อ)...................................................................ผู้สมัคร
(..............................................................)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน...............................................................
................/....................................../............................
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เล่มที่ 2 ทาส่งเฉพาะระดับทอง ระดับเพชร และเพชรยังยื
่ น ประกอบด้วย
(แบบปกเล่มที่ 2 สามารถใส่ภาพได้ตามความเหมาะสม)

นวัตกรรมหรือผลงานการปฏิ บตั ิ งานที่เป็ นเลิ ศ (Best Practice)
(ชื่อผลงาน)...................................................................................................................................
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติ ดและอบายมุข
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ปี การศึกษา 2561
ประเภทผลงานดีเด่นระดับ.........................(ทอง / เพชร / เพชรยังยื
่ น)
ประเภทสถานศึกษาขนาด...........................(เล็ก / กลาง / ใหญ่)

โรงเรียน......................................................................................................
ตาบล........................................อาเภอ..................................................จังหวัดชัยภูมิ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิ การ
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คำนำ
สารบัญ
1. ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอ (10 คะแนน)
-ระบุเหตุผล ความจำเป็น ปัญหา หรือความต้องการ แนวคิด หลักการสำคัญในการออกแบบผลงานหรือ
นวัตกรรมที่นำเสนอ
2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน (10คะแนน)
-ระบุจุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานอย่างชันเจน สอดคล้องกับปัญหาความจำเป็นและ
ความต้องการ
3. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน (30คะแนน)
-ระบุกระบวนการ หรือวิธีการในการผลิต การนำไปใช้และการพัฒนาผลงานโดยมีขั้นตอนต่อเนื่องสัมพันธ์
กันและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
4. ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ (20คะแนน)
-ระบุผลสำเร็จของการดำเนินงานที่เกิดจากการนำไปใช้ คุณค่าของผลงาน/นวัตกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ผู้เรียน และประโยชน์ที่ได้รับจากผลงาน/นวัตกรรม
5.ปัจจัยความสำเร็จ (10คะแนน)
-ระบุบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร หรือวิธีการที่ช่วยให้งานประสบผลสำเร็จตามจุดประสงค์การดำเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพของผลงาน/นวัตกรรม
6.บทเรียนที่ได้รับ(Lesson Learned) (10คะแนน)
-ระบุข้อสรุป ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวังที่เป็นแนวทางในการนำผลงานไปใช้/พัฒนาต่อ
หรือดำเนินการให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นต่อไป
7.การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ (10คะแนน)
-ระบุข้อมูลที่ทำให้เห็นร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่ผลงาน/นวัตกรรม และการยกย่องชมเชย
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เล่มที่ 3 ทาส่งเฉพาะระดับเพชร และเพชรยังยื
่ น ประกอบด้วย
(แบบปกเล่มที่ 3 สามารถใส่ภาพได้ตามความเหมาะสม)
ผลงานการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษากับสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติ ดและอบายมุข
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ปี การศึกษา 2561
ประเภทผลงานดีเด่นระดับ............... (เพชร / เพชรยังยื
่ น)
ประเภทสถานศึกษาขนาด...........................(เล็ก / กลาง / ใหญ่)

โรงเรียน......................................................................................................
ตาบล........................................อาเภอ..................................................จังหวัดชัยภูมิ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิ การ
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คำนำ
สำรบัญ
บทที่ 1 หลักฐำนกำรทำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) (30คะแนน)
- มีหลักฐำน MOU พร้อมภำพถ่ำย
บทที่ 2 ผลกำรจัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั สถำนศึกษำเครือข่ำย (30คะแนน)แยกเป็ น
- ภำพกิจกรรมแลกเปลีย่ นระหว่ำงครู (15คะแนน)
- ภำพกิจกรรมแลกเปลีย่ นระหว่ำงนักเรียน(15คะแนน)
บทที3่ กำรดำเนินกำรจัดตัง้ เป็ นศูนย์เรียนรูโ้ ครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข
(40คะแนน)
แยกเป็ น
- มีแหล่งเรียนรูภ้ ำยในศูนย์เรียนรู้ (10คะแนน)
- กระบวนกำรดำเนินงำนภำยในศูนย์เรียนรู้ (20คะแนน)
- หลักฐำนกำรเผยแพร่ผลงำน (10คะแนน)

