บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การวิ จั ย เรื่ อ งการประเมิ น โครงการสถานศึ กษาสี ข าวปลอดยาเสพติ ดและอบายมุ ขของ
โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ปีการศึกษา 2559 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องใน
การกาหนดกรอบแนวคิดและการดาเนินงานวิจัย ซึ่งสามารถนาเสนอรายละเอียดได้ โดยแบ่งเป็น
ตอนๆดังนี้
1. นโยบายรัฐบาลในการปูองกันและแก้ปัญหายาเสพติด
1.1 กรอบแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2559
2. การดาเนินงานด้านการปูองกันและแก้ปัญหาสารเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ
2.1 นโยบายการดาเนินงานด้านการปูองกัน
2.2 มาตรการการดาเนินงาน
2.3 แนวทางการดาเนินงาน
3. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. แนวทางการดาเนินงานปูองกันและแก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
5. การดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
5.1 หลักการและเหตุผล
5.2 วัตถุประสงค์
5.3 การบริหารจัดการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
5.4 มาตรการเสริมแรงโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
5.5 กระบวนการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
5.6 แนวทางดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
5.7 ยุทธศาสตร์การดาเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข
6. การดาเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว
6.1 หลักการและเหตุผล
6.2 วัตถุประสงค์
6.3 การบริหารจัดการกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ระดับสถานศึกษา
6.4 แนวทางการดาเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว
6.5 กระบวนการดาเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว
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6.6 บทบาทหน้าที่ของนักเรียนแกนนาห้องเรียนสีขาว
7. แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการประเมินโครงการ
7.1 ความหมาย ความมุ่งหมายและประโยชน์ของการประเมินโครงการ
7.2 หลักการและวิธีการประเมินโครงการ
7.3 ประเภทการประเมินโครงการ
7.4 ขั้นตอนหรือกระบวนการของการประเมินโครงการ
7.5 คุณลักษณะของการประเมินโครงการที่ดี
7.6 ประโยชน์ของการประเมินโครงการ
7.7 รูปแบบการประเมินโครงการแบบ ซิป (CIPP Model)
8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
9. กรอบแนวคิดในการวิจัย
1.

นโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด
คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557
กาหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเฉพาะหน้ าที่ต้องได้รับการปูองกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้
กฎหมายที่เข้มงวดและจั ดการกับปั ญหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้ เบ็ดเสร็จและได้มีคาสั่งสานัก
นายกรัฐมนตรีที่ 156/2557 ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เรื่องจัดตั้งศูนย์อานวยการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดแห่ งชาติ และคณะกรรมการการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ได้มีมติ
เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การปูองกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด พ.ศ.2558-2562 แสดงให้เห็นว่า
รัฐบาลได้ให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อปัญหายาเสพติด ซึ่งแนวโน้มสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปี
2559 ยังคงมีความรุนแรงถึงแม้รัฐจะมีการปราบปรามอย่างจริงจังแต่การผลิตยังคงสามารถผลิตได้ไม่
จากัดดังข้อสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปี 2558 ที่ยังคงมีความรุนแรงและยังคงมีการจับกุมยาเสพ
ติดได้ในปริมาณที่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาบ้าและจากเอกสารแนบท้ายคาสั่ ง ศอ.ปส ที่ 8/2558
เรื่องแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2559 จะบ่งชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์แนวโน้ม
ความรุนแรงของปัญหายาเสพติดที่ยังมีอยู่แต่รัฐก็ได้วางแนวทางในการปูองกันและแก้ปัญหาไว้อย่าง
รอบด้านทั้งการแก้ปัญหาในระดับภายในและความร่วมมือในระดับภูมิภาคจากรายงานฉบับเดียวกันนี้
ยังคงชี้ให้เห็นว่าปัญหายาเสพติดได้แพร่ระบาดเข้ามายังกลุ่มนักเรียนนักศึกษามากขึ้นโดยเกือบร้อยละ
50 ของผู้บาบัดรักษาเป็นเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี และยังพบกลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี
อีกจานวนหนึ่งอีกด้วย ด้วยการเห็นความสาคัญหาของเยาวชนรัฐได้ให้โอกาสผู้หลงผิดที่เป็นผู้เสพ
สามารถเข้ารับการบาบัดรักษาโดยไม่ถูกดาเนินคดีภายใต้แนวคิดที่ว่าผู้เสพคือผู้ปุวยแต่ก็ยังมีผู้สมัครใจ
เข้ารับการบาบัดน้อยอยู่ ในปี 2559 จึงได้มีการจัดทากรอบแผนการปฏิบัติการดังนี้
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1.1

กรอบแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2559
แผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2559 ประกอบด้วย 4 แผน คือ
แผนปูองกันยาเสพติด แผนบาบัดรักษายาเสพติด แผนปราบปรามยาเสพติด และแผนบริหารจัดการ
อย่างบูรณการ
แผนป้องกันยาเสพติด
เปูาหมายแผน สร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนทั้งในและ
นอกสถานศึกษา กลุ่มผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไป
แผนการปูองกันยาเสพติด มี 6 แผน โดยมีแผนที่เกี่ยวข้องกับเด็กในวัยเรียนดังนี้
1) แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัย โดยมีแนวทางคือสร้างพื้นฐานภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติดในเด็กปฐมวัย โดยใช้แ นวคิดทฤษฏีค วามสามารถของสมองในการบริห ารจั ดการชีวิ ต
(Executive Function หรือ EF) โดยจะสร้างความเข้าใจในทฤษฏีผ่านครูโรงเรียนอนุบาลและครู
ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ มีโครงการต่างๆดังเช่น โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ในเด็กปฐมวัย โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัย แล ะ
โครงการติดตาม ประเมินผลการสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัย
2) แผนสร้างภูมิคุ้มกันในสถานศึกษาโดยมีแนวทางที่แตกต่างกันในเด็กแต่ละกลุ่ม
สาหรับแนวทางในกลุ่มมัธยมศึกษา ขยายโอกาส มีดังนี้
2.1) สร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ให้ แ ก่ นั ก เรี ย นในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ขยายโอกาสผ่ า น
กิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน
2.2) สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ โดยใช้กิจกรรมทางศาสนาได้แก่ ค่ายศาสนธรรม
ทั้งศาสนาพุทธและศาสนาอื่นๆ ที่สอดคล้องกับกลุ่มเปูาหมาย
2.3) พั ฒ นาแนวทางการจั ด การเรี ย นการสอน เพื่ อ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะชี วิ ต
โดยจัดทาคู่มือค่ายทักษะชีวิตเพื่อการปูองกันยาเสพติดให้แก่โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา
2.4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษากาหนดบทบาทและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกลไก เครือข่ายแกนนาเยาวชน ครู ในโรงเรียนให้มีความต่อเนื่องจริงจัง
2.5) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเปูาหมายทุกแห่ง ขับเคลื่อนโครงการ
TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
2.6) ดาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยเน้นการสารวจคัด
กรองนักเรียน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
3) แผนบาบัดรักษายาเสพติด
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เปูาหมาย นาผู้เสพติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบาบัดรักษาทุกระบบ จานวน
220,000 คน ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดรักษา จานวน 235,000 คน ประกอบด้วย
6 แผนงานดังนี้
3.1) แผนงานบาบัดรักษาระบบสมัครใจ
3.2) แผนงานบาบัดรักษาระบบบังคับบาบัด
3.3) แผนงานบาบัดรักษาในระบบต้องโทษ
3.4) แผนงานบริหารจัดการระบบการบาบัดรักษา
3.5) แผนงานติดตามผู้ผ่านการบาบัดรักษาและ
3.6) แผนงานช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดรักษายาเสพติด
4) แผนการปราบปรามยาเสพติด
โดยมี เ ปู า หมายท าลายการค้ า ยาเสพติ ด ทั้ ง ในและนอกประเทศ ตลอดจน
เสริ ม สร้ า ง พั ฒ นาและยกระดั บ ความร่ ว มมื อ ในการแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ระหว่ า งประเทศ
ประกอบด้วย 4 แผนงานดังนี้
4.1) แผนงานสกัดกั้นยาเสพติด
4.2) แผนงานปราบปรามยาเสพติด
4.3) แผนงานควบคุมพืชเสพติด และ
4.4) แผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
5) แผนบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
โดยมีเปู าหมายดังนี้ กลไกระดับนโยบาย และกลไกภายใต้ ศอ.ปส.มีระบบ
บริหารจัดการ อานวยการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีเอกภาพ สามารถนานโยบายไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จะเห็นได้ว่ารัฐบาลให้ความสาคัญกับปัญหายาเสพติดเป็นอย่างมากโดยได้มีการ
จัดตั้งศูนย์อานวยการปูองกัน และปราบปรามยาเสพติดแห่ งชาติขึ้นมีการจัดทาแผนที่มีเปูาหมาย
ชัดเจนเพื่อต้องการให้ปัญหายาเสพติดนั้นหมดไปจากประเทศไทย
2.

การดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ปัญหาสารเสพติดของกระทรวงึึกาาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดให้การดาเนินงานด้ านการปูองกันและแก้ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาเป็นนโยบายสาคัญและเร่งด่วน ที่ทุกหน่วยงานในสังกัดจะต้องร่วมมือกันดาเนินการอย่าง
จริงจังและต่อเนื่องตลอดมา ทั้ง นี้ได้มีการจัดทาแผนปูองกันสารเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 โดยยึดกรอบนโยบายตามแผนปูองกันยาเสพติดของประเทศตามนโยบายของ
รัฐบาล ซึ่งในทางปฏิบัติได้มีการปรับรายละเอียดกิจกรรมให้สอดคล้องตามมติคณะกรรมการปูองกัน
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และปรายปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และอนุ กรรมการชุดต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เหมาะสมและทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มของปัญหาที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยสรุปนโยบาย มาตรการ
และแนวทางการดาเนินงานดังนี้
2.1 นโยบายการดาเนินงานด้านการป้องกัน
1) นโยบายการดาเนินงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดใน
กลุ่มนักเรียนนักศึกษาเป็นภาระหน้าที่ที่สาคัญประการหนึ่งของสถานศึกษา ทั้งนี้ให้รวมถึงภาระหน้าที่
ในการช่วยเหลือดูแลนักเรียนนักศึกษาที่ติดสารเสพติด
2) ให้ดาเนินการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนครบวงจรนับตั้งแต่การพัฒนา
หลักสูตร สื่อ วิธีการสอน และกิจกรรมของสถานศึกษา เน้นการฝึกทักษะชีวิตที่จาเป็นสาหรั บเยาวชน
เพื่อผลทางการพัฒนาบุคลิกภาพ และการตัดสินใจเลือกพฤติกรรม
3) ให้สถานศึกษาทุกสังกัดจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกาลังกายและการเล่ นกีฬา
ตลอดจนกิจกรรมทางเลือกอื่นๆ เน้นการให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างไปในทางสร้างสรรค์ และ
เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยเพื่ อเสริมสร้างความเชื่อมั่ นในตนเอง ความมั่นคงทางอารมณ์และ
ความสามัคคีในหมู่คณะ
4) ให้ ส ถานศึ ก ษาปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ มและบรรยากาศของสถานศึ ก ษาให้
เยาวชนในสถานศึกษามีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างเต็มที่
5) ให้ มีการพั ฒ นาระบบบริหารและการจัดการตลอดจนสนับสนุนทางวิช าการ
รวมทั้งการสอดส่องดูแล เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา เน้นการทางานใน
ระบบเครือข่าย
2.2 มาตรการการดาเนินงาน
เพื่อให้การดาเนินงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดบรรลุวัตถุประสงค์
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดมาตรการเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้
1) กรณีพบนักเรียนติดสารเสพติดให้โทษในโรงเรียน ทางโรงเรียนจะไม่ไล่ออกแต่
จะต้องดูแลให้ความช่วยเหลือเสมือนหนึ่งเป็นผู้ปุวย โดยให้รับการบาบัดรักษาให้หายและสามารถที่จะ
ศึกษาเล่าเรียนต่อไปได้
2) กรณีนักเรียนติดสารเสพติด จะขอย้ายโรงเรียนเนื่องจากถูกข่มขู่จากผู้จาหน่าย
ให้ ขอย้ ายได้ โ ดยหั ว หน้ า สถานศึ กษาประสานกั น โดยตรงเพื่ อพิ จ ารณาแผนการเรี ยนและความ
เหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป
3) ในกรณีที่นักเรียนหรือบุคลากรในโรงเรียนเป็นผู้ จาหน่ายสารเสพติดให้ โ ทษ
ให้ใช้มาตรการทางกฎหมายโดยตรง เพราะโรงเรียนไม่อาจปกปูองผู้ทาผิดกฎหมายได้ และเพื่อไม่เป็น
การเปิดทางให้ใช้นักเรียนเป็นผู้จาหน่ายสารเสพติดในโอกาสต่อไป
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2.3

แนวทางการดาเนินงาน
นอกจากแนวทางการดาเนินงานที่คณะกรรมการของแต่ละสถานศึกษาพิจารณาว่า
เหมาะสมกับ สภาพแวดล้ อมในแต่ล ะพื้นที่แล้ ว กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดกิจกรรมต่างๆให้
สถานศึกษาปฏิบัติดังนี้
กิจกรรมตามโครงการสถานึึกาาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โครงการนี้เป็นโครงการหลักของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นการแสวงหายุทธวิธีใหม่
ในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนัน และการทะเลาะวิวาท เริ่ มต้นโครงการ
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2541 โดยมีหลักการสาคัญที่ใช้ดาเนินการคือ การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ นั่นคือ
พยายามทาให้บ้านอบอุ่น ทาให้ชุมชนน่าอยู่ และทาให้ โรงเรียนให้เป็นที่หวังที่พึ่งพาของนักเรียน
นักศึกษา และผู้ปกครองได้
วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาปลอดยาเสพติ ด สื่ อ ลามกอนาจาร การพนั น และการ
ทะเลาะวิวาท
2) เพื่ อ แสวงหาแนวทางปู อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาสารเสพติ ด และสิ่ ง ยั่ ว ยุ ท าง
กามารมณ์ การพนัน และการทะเลาะวิวาท
เป้าหมาย
สถานศึกษาทุกระดับและทุกสังกัดทั่วประเทศ โดยกาหนดการเข้าร่วมโครงการเป็น
2 ระยะ คือ
1) ระยะแรก ในภาคเรียนที่ 1 (พ.ค.- ต.ค. 2541) ร้อยละ 10 ของสถานศึกษา
ทั้งหมดในแต่ละจังหวัด ทุกจังหวัด
2) ระยะที2่ ในภาคเรียนที่ 2 (พ.ย.2541- เม.ย. 2542)
3.

นโยบายกระทวงึึกาาธิการ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กระทรวงศึกษาธิการ ( 2560) กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดมาตรการปู องกันเด็กและ
เยาวชนก่อนวัยเสี่ยงและในวัยเสี่ยงไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยา
เสพติด รู้จักวิธีปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุ่นมั่ว
สุมกับยาเสพติดและอบายมุข ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน นักศึกษาที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
จึ ง ได้ ก าหนดนโยบายให้ ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รหลั ก หน่ ว ยงานและสถานศึ ก ษาด าเนิ น การโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดังนี้
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1. ผู้บริหารทุกระดับนานโยบายการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบัติ จั ดทา
แผนปฏิบัติการครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมายและการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
นอกสถานศึกษา
2. ผู้บริหารทุกระดับ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ต้องให้ความสาคัญและมี
จิตสานึกร่วมกันที่จะปกปูองคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้ความ
ร่วมมือและร่วมแรงร่วมใจ จัดกิจกรรมทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3. ผู้บริหารสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนจัดกิจกรรมปูองกันและเฝูาระวังยาเสพติ ดใน
สถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน เช่น กิจกรรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ต่างๆ ค่ายคุณธรรม กิจกรรมลู กเสือและเนตรนารีปูองกันยาเสพติด กิจกรรมกีฬาปูองกัน
ยาเสพติด ส่งเสริมการรวมกลุ่มของนักเรียน นักศึกษาทั้งในส่วนของชมรมและสภานักเรียน
4. ผู้บ ริ หารสถานศึกษาจัดการเรี ยนการสอนให้ ความรู้ เสริมสร้างจิต สานึก ทักษะชีวิต
ภูมิคุ้มกันต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาทุกคนให้ทั่วถึง
โดยสร้างเครือข่ายแกนนา ทุกระดับในสถานศึกษา
5. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดระบบการดาเนินงานยุทธศาสตร์ 5 มาตรการ ตามโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข คือ มาตรการปูองกัน มาตรการค้นหา มาตรการรักษา
มาตรการเฝูาระวัง มาตรการบริหารจัดการ ภายใต้กลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ ที่กาหนดให้สถานศึกษาต้องมี
ยุทธศาสตร์ ต้องมีแผนงาน ต้องมีระบบข้อมูล ต้องมีเครือข่ายไม่ปกปิดข้อมูลและไม่ไล่ออก
6. ผู้บ ริห ารทุกระดับ อานวยการ กากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานและจัด
มาตรการเสริมแรงให้แก่ผู้รับผิดชอบด้ านยาเสพติดดีเด่น ด้วยการยกย่อ งชมเชย มอบโล่ เกียรติบัตร
เลื่อนขัน้ เงินเดือนกรณีพิเศษ มาตรการลงโทษบุคลากรที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้ออกจากราชการ
และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง นโยบายการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขประกาศเมื่อวันที่ 15
ธันวาคม 2559 มีสาระสาคัญเพื่อให้ผู้บริหารองค์กรหลัก หน่วยงาน และสถานศึกษา ดาเนินการดังนี้
1. ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาน านโยบายการปู อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด โครงการ
สถานศึ ก ษาสี ข าวปลอดยาเสพติ ด และอบายมุ ข ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ ห้ มี แ ผนปฏิ บั ติ ก ารครอบคลุ ม
กลุ่มเปูาหมายและการมีส่วนร่วมของคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และกลุ่มเปูาหมายนักเรียน นักศึกษา
ทั้งในและนอกสถานศึกษา
2. ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานและผู้ บริห ารสถานศึกษาส่ ง เสริม สนับสนุ น การดาเนิน งานการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุ ข เพื่อสร้าง
และพัฒนาระบบการดาเนินงานที่เข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืน

14

3. ผู้บริหารหน่วยงานและผู้บริหารสถานศึกษา อานวยการ กากับ ติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข และจัดทามาตรการเสริมแรงให้แก่ผู้รับผิดชอบด้วยการยกย่อง ชมเชย มอบโล่เกียรติยศ
เกียรติบัตรและการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ
4. ผู้บริหารหน่วยงานและผู้บริหารสถานศึกษา อานวยการ กากับ ติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขและใช้มาตรการลงโทษบุคลากรที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้ออกจากราชการและเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
5. ผู้ ต รวจราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ตรวจติ ด ตามผลการด าเนิ น งานและผู้ บ ริ ห าร
หน่วยงานและผู้บริหารสถานศึกษา จัดตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ดาเนินงานการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข
6. ผู้บริหารหน่วยงานและผู้บริหารสถานศึกษา สรุปรายงานต้นสังกัดเพื่อสรุปผลรายงาน
ศูนย์อานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ
โดยการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีเปูาหมาย
เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งปลอดจากยาเสพติด และอบายมุข ซึ่งสามารถเขียนเป็นแผนภาพ ได้ดังนี้

เปูาหมาย
สถานศึกษา

สถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข

-ปลอดยาเสพติด
-ปลอดสื่อลามกอนาจาร
-ปลอดการพนัน
-ปลอดการทะเลาะวิวาท

ภาพที่ 1 เปูาหมายสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

4.
แนวทางการด าเนิน งานป้องกัน และแก้ไ ขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ จาแนกพฤติกรรม
4 ด้าน ดังนี้
1. แนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
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เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานปู อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ได้ ผ ลเป็ น รู ป ธรรม
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติไว้ดังนี้
1) สถานศึกษาพยายามปูองกันและแก้ไขให้ถงึ ที่สุด โดยไม่ไล่นักเรียน นักศึกษา ให้พ้น
ไปจากสถานศึกษาเป็นภาระสังคม หรือสถาบันอื่น
2) ให้องค์กรหลักทาความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดรายงานสภาพการใช้
สาร/ยาเสพติดให้ กระทรวงศึ กษาธิการทราบโดยไม่ถือ เป็น ความผิ ด แต่ จะพิ จารณาเป็นความดี
ความชอบในการายงานตามความจริง
3) ให้องค์กรหลักสั่งการสถานศึกษา ให้ครู อาจารย์ เป็นแบบอย่างที่ดี ไม่สูบบุหรี่และ
พฤติกรรมไม่เหมาะสม จัดสถานศึกษาเป็นเขตปลอดบุหรี่และปลอดยาเสพติด
แนวทางการด าเนิ น งานและจั ด กิ จ กรรมการปู อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ใน
สถานศึกษาที่ดาเนินการโดยกลุ่มสนใจที่มีกิจกรรมหลายหลากเช่น
- โครงการห้องเรียนสีขาว
- โครงการ TO BE NUMBER ONE
- โครงการเพื่อนเตือนเพื่อน เพื่อนที่ปรึกษา YC
- จัดรายการออกเสียงตามสาย
- จัดการเดินรณรงค์ประชาสั ม พันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด นิทรรศการยา
เสพติด
- จัดแข่งขันมินิมาราธอน
- ให้ความรู้การปูองกันยาเสพติด โทษทางกฎหมาย ทักษะชีวิต
- อบรมนักเรียนแกนนาต้านภัยยาเสพติด
- จัดกิจกรรมธนาคารความดี
- จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
- ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
- จัดกิจกรรมฟื้นฟูสถานที่บาบัดคลินิกเสมารักษ์
- จัดกิจกรรมเฝูาระวัง มีตู้แดงเสมารักษ์ ฯลฯ
2. แนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาสื่อลามกอนาจารและปัจจัยเสี่ยง
1) ให้สถานศึกษาตรวจค้นและปูองกันมิให้นักเรียน นักศึกษา นาสื่อลามกอนาจารมา
เผยแพร่ในสถานศึกษา มีการตรวจค้นหาและมาตรการควบคุมดูแลการใช้โทรศัพท์มือถือ
2) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหนังสือ วีดีโอ เทป โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นประโยชน์
ให้ความบันเทิงที่ประเทืองสติปัญญาบริหารแก่นักเรียน นักศึกษา
กิจกรรมด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาสื่อลามกอนาจารในสถานศึกษาได้แก่
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- ตรวจค้นและปูองกันไม่ให้นักเรียน นักศึกษา นาสื่อลากมาอนาจารเข้ามาเผยแพร่
ในสถานศึกษา
- ส่งเสริมให้สถานศึกษา จัดทาสื่อ หนังสือ วีดีโอ เทปบันทึก เสียง และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่เป็นประโยชน์ ให้ความบันเทิงที่ประเทืองปัญญาเพื่อบริการแก่นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ
3. แนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาการพนัน
1) จัดกิจกรรมให้นักเรีย น นักศึกษารู้จักประหยัดอดออม ไม่ฟุูงเฟูอฟุุมเฟือย และฝึก
ทางานเพื่อหารายได้พิเศษจากการประกอบสัมมาชีพ
2) ปูองปรามมิให้นักเรียน นักศึกษา เล่นการพนั นทุกรูปแบบในสถานศึกษา และตรวจ
ค้นแหล่งที่อาจมั่วสุม เช่น ร้านเกม สถานบันเทิง แหล่งการพนันผิดกฎหมาย เป็นต้น
3) ส่งอาจารย์ฝุายปกครองหรือประสารสารวัตรนักเรียนเพื่อสุ่มตรวจนักเรียน นักศึกษา
ที่อาจไปมั่วสุมตามแหล่งอบายมุข แหล่งการพนัน ของชุมชนหรือของพื้นที่
กิจกรรมด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถานศึกษาได้แก่
- จั ด กิ จ กรรมให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา รู้ ห ลั ก ประหยั ด ตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง
- ให้ปูองกัน ไม่ให้นักเรียน นักศึกษา เล่ นการพนันทุกรูปแบบในสถานศึกษาและ
ตรวจค้นสถานที่ซึ่งอาจเป็นแหล่งมั่วสุม
- ให้ ครู อาจารย์ฝุ ายปกครอง ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่ งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในการสุ่มตรวจนักเรียน นักศึกษา ที่ไปมั่วสุมตามแหล่งการพนันและ
แหล่งอบายมุขของชุมชน
4. แนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท
1) ประสานตารวจให้ใช้มาตรการเฉียบขาดในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา ที่ทาผิด
กฎหมาย
2) ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษา ที่มีปัญหาเป็นรายกรณีหรือ
รายกลุ่มและส่งครูไปเยี่ยมถึงบ้าน เพื่อเฝูาระวังพฤติกรรมเสี่ยง
3) ตรวจค้ น หาการพกพาอาวุ ธ เข้ า มาในสถานศึ ก ษาและเพิ่ มโทษผู้ ท าผิ ด ที่ เ คยถู ก
ตักเตือนมาแล้ว
4) ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาให้ครอบคลุม ตั้งแต่การกาหนดระเบียบ
วินัย กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
5) สร้ างองค์กรเครื อข่ายระหว่างบ้าน โรงเรียน ชุมชน ตารวจ โดยมีระบบสื่ อสาร
โทรคมนาคมและระบบข้อมูลเพือ่ เฝูาระวังพฤติกรรมเสี่ยง
กิจกรรมด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา ได้แก่
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- ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษา ที่มีปัญหาเป็นรายกรณี
หรือรายกลุ่มและให้ครูไปเยี่ยมบ้านเพื่อเฝูาระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทะเลาะวิวาทข้ามสถาบัน
- ตรวจค้นหาการพกอาวุธเข้ามาในสถานศึกษาของนักเรียน นักศึกษา กลุ่มเสี่ยง
และคาดโทษเพิ่มสาหรับผู้ทาผิดที่เคยถูกตักเตือนมาแล้ว
- สถานศึกษาจัดกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ให้ครอบคลุมตั้งแต่การกาหนดระเบียบ
วินัย กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
- ให้สร้างองค์กรเครือข่ายระหว่างบ้าน โรงเรียน ชุมชน และตารวจ โดยมีระบบ
การสื่อสารโทรคมนาคมและระบบข้อมูลเพื่อเฝูาระวังพฤติกรรมเสี่ยง
- ให้ประสานกับตารวจ ใช้มาตรการเฉียบขาดในการลงโทษนักเรียน นักศึกษาที่ฝุา
ฝืน ในขั้นกระทาผิดกฎหมาย และสถานศึกษาจัดระบบติดตามดูแลพฤติกรรม

ขั้นตอนที่ 3

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับประเทศ
สถานศึกษา ระดับเพชร โล่พระราชทานพร้อมปูาย “รางวัลพระราชทาน” สถานศึกษามาตรฐานสากลการ
ปูองกันยาเสพติด
สถานศึกษา ระดับทอง โล่เชิดชูเกียรติ ลงนามโดยนายกรัฐมนตรี
สถานศึกษา ระดับเงิน โล่เชิดชูเกียรติ ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ

ดาเนินการโดย
ผู้บริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ
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ขั้นตอนที่ 2

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับจังหวัด
ผลงานตามยุทธศาสตร์ 5 มาตรการ
1. ยุทธศาสตร์มาตรการด้านการปูองกัน จุดเน้นห้องเรียนสีขาว
2. ยุทธศาสตร์มาตรการด้านการค้นหา จุดเน้นการ Re-x-Ray
3. ยุทธศาสตร์มาตรการด้านการรักษา จุดเน้นคลินิกเสมารักษ์
4. ยุทธศาสตร์มาตรการด้านการเฝูาระวัง จุดเน้น ตู้แดงเสมารักษ์
ชุมชนเสมารักษ์
5. ยุทธศาสตร์มาตรการด้านบริหารจัดการ แผนงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ดาเนินการโดยคณะ
ผู้บริหารสถานศึกษา
คณะครู/อาจารย์คณะ
นักเรียน นักศึกษา

ผลการประเมินห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ระดับดีเด่นทุกห้อง

ขั้นตอนที่ 1

กิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ระดับพื้นที่
ประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษา แกนนา 4 ฝุาย
1. ฝุายการเรียน ดูแลช่วยเหลือเพื่อนด้านวิชาการการบ้าน โครงงาน
และผลสัมฤทธิ์
2. ผ่ายการงาน ดูแลพื้นที่หอ้ งเรียน/แผนกเรียนและสภาพแวดล้อม
ภายในสถานศึกษา
3. ฝุายสารวัตรนักเรียน ดูแลพฤติกรรมใช้สารเสพติดและพื้นที่เสี่ยง
4. ฝุายกิจกรรม ดูแลงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมใน
สถานศึกษา

ดาเนินการโดย
อาจารย์ที่ปรึกษา/ครู
ประจาชั้นนักเรียน/
นักศึกษาแกนนา

ภาพที่ 2 แผนผังสู่ความสาเร็จการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข กระทรวงศึกษาธิการ

5.

การดาเนินงานโครงการสถานึึกาาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
5.1 หลักการและเหตุผล
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กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2560) การด าเนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก เรี ย น
นักศึกษาให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมมีคุณธรรมจริยธรรม ดาเนินวิถีชีวิตที่เป็น
สุขตามที่สั งคมมุ่งหวังโดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาที่ สถานศึกษาทุกแห่ งต้องดาเนินการจัด
การศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้นักเรียน นักศึกษาเป็นคนเก่ง คนดี ดารง
ตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข นอกจากจัดกิจกรรมที่ส่ง เสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา
ได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว การปูองกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยง
รอบสถานศึกษาที่มี พฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้านเกม การพนัน หนีเรีย น ทะเลาะวิวาท
ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมที่ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาไม่ให้
มีพฤติกรรมเสี่ยง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความคิดการแก้ไขปัญหาตามกระบวนการคิดเป็น แก้ปัญหา
เป็นการดาเนินงานโครงการสถานศึ กษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ได้ดาเนินงานมาอย่าง
ต่อเนื่องโดยใช้แนวคิดและหลักการของ 4 ประสาน 2 ค้า ซึ่ง 4 ประสาน ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้แทนครูอาจารย์ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน นักศึกษา และส่วนของ 2 ค้า ได้แก่ ตารวจ ทหาร
ผู้ น าท้ อ งถิ่ น และผู้ น าศาสนา ซึ่ ง อยู่ ใ นบริ เ วณท้อ งถิ่ น และชุ ม ชน ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ช่ ว ยสถานศึ ก ษาให้ มี
มาตรการปูองกันและการปราบปรามผู้จาหน่าย/ผู้เสพ มาตรการความปลอดภัย เป็นการเพิ่มความ
มั่นใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแหล่งอบายมุข
รอบสถานศึกษา ดังนั้นเพื่อ่ให้สถานศึกษามีระบบการปูองกันที่เข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน จึงให้มีการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ 5 มาตรการและกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ เป็นแนวทางการดาเนินงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
5.2 วัตถุประสงค์ของโครงการสถานึึกาาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
1) เพื่อปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา
2) เพื่ อ ลดปั ญ หาการแพร่ ร ะบาดของยาเสพติ ด และอบายมุ ข ทั้ ง ในและนอก
สถานศึกษา
3) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการดาเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดและอบายมุขนอกสถานศึกษาให้มีกระบวนการที่เข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน
4) ให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการนาไปพัฒนาและสร้างระบบการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ในทุกพื้นที่

5.3

การบริหารจัดการโครงการสถานึึกาาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
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การดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขให้ประสบ
ผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพนั้นได้มีการกาหนดบทบาทและภารกิจของผู้บริหารในส่วนภูมิภาคและ
สถานศึกษาไว้ดังนี้
ส่วนกลาง
ดาเนินการโดยผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการและองค์กรหลัก มีบทบาทในการ
กาหนดนโยบายการจัดทาแผนยุท ธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ และการจัดทาแผนปฏิบัติการแบบ
บู ร ณาการ ตลอดทั้งการติดตามประเมินผล เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒ นาคุณภาพของโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขให้มีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็ง
ต่อเนื่อง และยังยืน โดยมีกระบวนการดาเนินงานดังนี้
1) แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการและคณะทางาน
2) จัดทานโยบายและแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการ
3) ประชุมผู้บริหารเพื่อมอบนโยบายนาไปสู่การปฏิบัติ
4) จั ด ทาคู่ มือ การดาเนิน งานโครงการสถานศึก ษาสี ขาว ปลอดยาเสพติ ดและ
อบายมุข
5) กาหนดมาตรการเสริมแรงและองค์ความรู้ จัดทาเกียรติบัตร/โล่เกียรติยศ
6) การกากับติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผลการดาเนินงาน
7) จัดพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติบัตรและโล่เกียรติยศ ให้กับสถานศึกษาที่มี
ผลงานดีเด่น เพื่อยกย่องชมเชยระดับประเทศ
8) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขมี
ผลปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์อยู่ในระดับดีเด่น เพื่อประเมินปีที่ 1 รับโล่เชิดชูเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ประเมินปีที่ 2 รับโล่เชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรี และประเมินปี ที่3 รับโล่
พระราชทาน และปูาย “รางวัลพระราชทาน” สถานศึกษามาตรฐานสากลการปูองกันยาเสพติด
สถานึึกาา
ดาเนินการโดยคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ประกอบด้วยผู้ที่มี
หน้าที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ดังนี้
1) ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะผู้บริหาร มีภาระหน้าที่ในการนานโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติ จัดประชุมชี้ แจง และแต่งตั้งคณะทางานผู้รับผิดชอบ มอบนโยบาย จั ดทาแผนปฏิบั ติงาน
จัดกิจกรรมการประกวดติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานเสนอตามลาดับ พร้อมทั้งเสนอแนะปัญหา
และอุปสรรค เพื่อนาไปสู่การแก้ไขโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
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2) คณะครู อาจารย์ที่ปรึกษา มีภาระหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรมให้ความรู้แก่
นักเรียน นักศึกษา และให้คาปรึกษา แนะนาในการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เฝูาระวัง สอดส่องดู แล รับทราบปัญหาและ
รายงานผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาทราบ เพื่ อ น าไปสู่ ก ารปู อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า งเป็ น ระบบใน
สถานศึกษา
3) คณะนั ก เรี ย น นักศึ กษาแกนน า มี ภ าระหน้า ที่ ในการจัด ตั้ง คณะทางานเพื่ อ
ดาเนิ น งานตามโครงสร้ างและจั ดกิจ กรรมตามที่ได้ รับมอบหมาย และองค์ความรู้จากการอบรม
สาหรับนักเรียน นักศึกษาทุกคนในห้องเรียน/แผนกเรียน ต้องให้ความร่วมมือเพื่ อนาไปสู่การพัฒนา
เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขและแผนกที่เรียนเพื่อจัดตั้งสถานศึกษาต้นแบบ
ของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป
5.4 มาตรการเสริมแรงโครงการสถานึึกาาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
1) ศูนย์อานวยการและปูองกันยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาบาเหน็ จ
ความชอบกรณีพิเศษ จากสานักงาน ป.ป.ส. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่รับผิดชอบที่มี
ผลงานดีเด่นในโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
2) ผู้บริหารองค์กรหลัก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ให้นาผลงาน
ดีเด่นของบุคลากรที่รับผิดชอบมาประกอบการพิจารณาความดีความชอบประจาปีของหน่วยงาน/
สถานศึกษา
3) ศูนย์อานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ยกย่อง
เชิดชูเกียรติในวันส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ จัดมีพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน สถานศึกษาและบุคลากรดีเด่น
4) ศูนย์อานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริม
ความก้าวหน้าในการเลื่อนตาแหน่งวิทยฐานะ ตลอดทั้งสิทธิพิเศษตามความเหมาะสม
จะเห็นได้ว่าภาครัฐโดยกระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของปัญหาสาร
เสพติดและอบายมุขเป็นอย่างมากมีการวางแนวทางเพื่อให้รางวัลและสิทธิพิเศษกับ ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไว้อย่างเป็นระบบ
5.5 กระบวนการดาเนินงานโครงการสถานึึกาาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
การด าเนิ น งานโครงการสถานศึ ก ษาสี ข าว ปลอดยาเสพติ ด และอบายมุ ข
ของสถานศึกษาทั่วประเทศกาหนดให้มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน ดังนี้
5.5.1 ระยะเวลาการเตรียมการ
1) ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สถานศึกษาสี ขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประกอบด้ว ยผู้ บริห ารสถานศึกษาเป็นประธาน
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คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการผู้บริหารเป็นกรรมการ อานาจหน้าที่กาหนดนโยบาย
มาตรการ เห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
2) ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการปฏิ บั ติ ง านโครงการ
สถานศึกษาสี ขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประกอบด้ว ยรองผู้ อานวยการและผู้รับผิดชอบ
อานาจหน้ าที่ อบรมให้ ความรู้ ครู และนักเรียน นักศึกษาแกนนาประเมินผลงานประเมินผลงาน
กิจกรรมห้องเรียนสีขาว/ แผนกสีขาว
3) ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งตั้งคณะทางานห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
ประกอบด้วยครูประจาชั้นอาจารย์ที่ปรึกษาและนักเรียนแกนนา 4 ฝุาย อานาจหน้าที่ดาเนินกิจกรรม
และปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างห้องเรียนสีขาว
4) ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาประชุ ม คณะกรรมการอ านวยการชี้ แ จง
วัตถุ ป ระสงค์ นโยบายการดาเนิ น งานโครงการสถานศึกษาสี ข าว ปลอดยาเสพติด และอบายมุ ข
เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
5) ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตามยุทธศาสตร์ 5 มาตรการ และกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ และจัดทา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
6) จัดทาตารางปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขตลอดปีการศึกษา
5.5.2 ระยะเวลาการปฏิบัติ
1) ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุขและกิ จกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามที่
กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ 5 มาตรการ กลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่
2) ผู้บริหารสถานศึกษา อานวยการ กากับ ติดตาม การปฏิบัติงานส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการดาเนินการอย่างเป็นระบบมีความเข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน
5.5.3 ระยะเวลาประเมินผลงาน
1) ผู้บริหารสถานศึกษาประเมินตนเองรายงานต้นสังกัด เพื่อขอรับการ
ประเมินระดับดีเด่นจากหน่วยงานต้นสังกัด ตามระยะเวลาที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
2) ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด แต่ ง ตั้ ง คณะท างานประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเมินผลการดาเนินงานระดับ
ดีเด่นตามหลักเกณฑ์นาเสนอศูนย์อานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ
3) ศู น ย์ อ านวยการปู อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด กระทรวง
ศึกษาธิการ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
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อบายมุข ระดับดีเด่น ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาและให้ความเห็นชอบ จัดลาดับผลงาน และจัดทา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
5.5.4 ระยะเวลาการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ
1) ศู น ย์ อ านวยการปู อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด กระทรวง
ศึกษาธิการ มอบโล่ เกียรติบัตรและธงสัญลักษณ์ เพื่อประกาศให้เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุขดีเด่นของปีการศึกษา
2) ศูนย์อานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ
จัดสรรโควตาการเลื่ อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษของสานักงาน ป.ป.ส. ให้แก่ผู้บริหารส่ว นราชการ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบโครงการสถานศึกษาสีข าว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข
3) ผู้บริหารองค์กรหลัก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ให้นา
ผลงานดีเด่น ของบุ คลากรที่รั บ ผิ ดชอบโครงการสถานศึกษาสี ขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุ ข
มาประกอบการพิจารณาความดีความชอบประจาปีของหน่วยงาน/สถานศึกษา
ระยะที่4 ระยะเวลาการมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติรับโล่เชิดชูเกียรติ/โควตาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน
ระยะที่ 3 ระยะเวลาการประเมินผลงานปฏิบัติตามแผน/สถานศึกษาประเมินตนเองรับโล่เชิดชู
เกียรติ/โควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ระยะที่ 2 ระยะเวลาการฏิบัติการจัดทาแผนงาน/กากับติดตามการประเมินรับโล่เชิดชูเกียรติ/
โควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ระยะที่ 1 ระยะเวลาการเตรียมการ คาสั่ง/ นโยบาย / แผนงาน /การชี้แจง
ภาพที่ 3 แผนผังกระบวนการดาเนินงานในสถานศึกษาโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข
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5.6

แนวทางดาเนินงานโครงการสถานึึกาาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ตามนโยบายของรัฐ บาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้
ผู้บ ริห ารสถานศึกษาในสั งกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการปูองกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
ด้ว ยกระบวนการสร้ างภูมิคุ้มกัน ยาเสพติด ที่เข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน ปูองกันผู้ เสพยาเสพติด
รายใหม่ และให้การช่วยเหลือผู้ที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามกระบวนการโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เป็นการดาเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างครบวงจร
คุณภาพตามยุ ท ธศาสตร์ นั้ น เพื่อให้ ห น่ว ยงานในพื้น ที่และสถานศึก ษาในสั งกัดเป็ นกลไกการขั บ
เคลื่อนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้กาหนดแนวทางการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ให้ผู้บริหารหน่วยงานและผู้บริหารสถานศึกษา อานวยการ กากับ
ติดตามกระบวนการตามมาตรการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ดังต่อไปนี้
5.6.1 มาตรการบริหารจัดการและด้านองค์ความรู้
1) ผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัดในพื้นที่ระดับจังหวัด ดาเนินการ
1.1) เสนอรายชื่อคณะกรรมการดาเนินงานให้กระทรวงศึกษาธิการ
แต่งตั้งเพื่อทาหน้าที่เป็นคณะวิทยากรและคณะกรรมการการประเมินผลการดาเนินงานในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ
1.2) จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อมอบนโยบายและนาไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจัง เข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน กาหนดตัวชี้วั ดให้สถานศึกษาทุกแห่งดาเนินการตาม
เปูาหมายด้านปริมาณและคุณภาพ
1.3) จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก าร ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น งบประมาณ
ดาเนินงานตามกระบวนการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตลอดปีการศึกษา
1.4) จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกระบวนการดาเนินงานห้องเรียน
สีขาว/แผนกสีขาว ให้แก่คณะครู อาจารย์ และผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด
1.5) จั ด ตั้ ง ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ส ถานศึ ก ษาสี ข าว ปลอดยาเสพติ ด และ
อบายมุข ประจาจังหวัด/อาเภอ/ตาบล
1.6) จั ด ท าตารางปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ก ารศึ ก ษา เพื่ อ อ านวยการ
กากับ ติดตามประเมินผลและสรุปรายงาน
2) ผู้บริหารสถานศึกษา ดาเนินการ
2.1) จัดประชุมคณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง มอบนโยบายและจัดทา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
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2.2) จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา
แกนนาห้องเรียนสีขาว /แผนกสีขาว
2.3) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น งบประมาณและจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจาปีการศึกษา
2.4) รายงานผลการดาเนินงานภาคเรียนละ 2 ครั้ง ให้หน่วยงานต้น
สังกัด เพื่อสรุปรายงานกระทรวงศึกษาธิการ
5.6.2 มาตรการเสริมสร้างแรงจูงใจ
1) ผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัดในพื้นที่ระดับจังหวัด ดาเนินการ
1.1) ส่งรายชื่อครูประจาชั้น อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ดาเนินงานห้องเรียน
สีขาวดีเด่น/แผนกสีขาวดีเด่นให้กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอรับเกียรติบัตรลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
1.2) ส่งรายชื่อนักเรียน นักศึกษาแกนนาห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
ให้กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอรับเกียรติบัตรลงนามโดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1.3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา รับโล่รางวัลเสมา ป.ป.ส.
ระดับ เงิน ลงนามโดยรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระดับทอง ลงนามโดยนายกรัฐ มนตรี
รางวัลระดับเพชรโล่พระราชทาน
2) ผู้บริหารสถานศึกษา ดาเนินการ
2.1) จัด ประกวดผลงานห้ อ งเรีย นสี ข าว/แผนกสี ขาว ระดั บดี เ ด่ น
มอบรางวัลให้แก่นักเรียนแกนนา
2.2) ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานของครู อาจารย์ และให้ส่งผล
งานเข้ารับโล่รางวัล เสมา ป.ป.ส.
2.3) ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่รับผิดชอบงานยาเสพติดให้ได้รับ
การเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษในโควตาของสถานศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ
5.6.3 มาตรการกากับติดตามและประเมินผล
1) ผู้บริหารสถานศึกษา รายงานผลการดาเนิน งานให้ต้นสังกัดทราบใน
การประชุมประจาเดือน
2) ผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัดในพื้นที่ระดับจังหวัด สรุปรายงานผลการ
ดาเนินงานให้กระทรวงศึกษาธิการภาคเรียนละ 2 ครั้ง ดาเนินการภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน /
สิงหาคม และภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน/มกราคมทุกปีการศึกษา
3) ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ในพื้ น ที่ ร ะดั บ จั ง หวั ด ติ ด ตามและ
ประเมิน ผลการดาเนิ นงาน ส าหรั บผู้ บริห ารสถานศึกษาที่ตั้งใจดาเนินงานให้ มี การยกย่องชมเชย
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ในกรณีที่ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ดาเนินงานให้ชี้แจงทาความเข้าใจหลักเกณฑ์ประเด็นความสาคัญของ
ปั ญ หาที่ ต้ อ งด าเนิ น การและจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารตามนโนบายรั ฐ บาลและนโยบายกระทรวง
ศึกษาธิการ
5.7 ยุ ท ธึาสตร์ ก ารด าเนิ น งานโครงการสถานึึ ก าาสี ข าวปลอดยาเสพติ ด และ
อบายมุข
กระทรวงศึกษาธิการ (2560) ในการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข มีกระบวนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ 5 มาตรการ ดังนี้
1) มาตรการด้านปูองกัน สถานศึกษามีการดาเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/
แผนกสีขาว มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้การสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และดาเนินงานกิจกรรมห้องเรียน/แผนกสีขาว 1 ห้องเรียน2 แผนก 1 โครงงาน
ปูองกันยาเสพติด เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและปลุกจิตสานึกไม่ให้นักเรียน นักศึกษาไปเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด
2) มาตรการด้านค้นหา สถานศึกษามีการจัดทาข้อมูลนักเรียนรายบุคคล มีการสุ่ม
ตรวจปัสสาวะของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเสพ/กลุ่มติด มีการคัดกรองจาแนกกลุ่ม นักเรียน นักศึกษา
ออกเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มปลอด กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด กลุ่มค้า และรายงานการสารวจสภาพ
การให้สารเสพติด/ยาเสพติดให้หน่วยงาน ต้นสังกัดทราบทุกภาคการศึกษา
3) มาตรการด้านรักษา จัดตั้งคลินิกเสมารักษ์ โดยสถานศึกษามีนโยบายในการ
ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา ที่ ไ ปเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยาเสพติ ด ที่ เ ป็ น กลุ่ ม เสพ กลุ่ ม ติ ด เข้ า สู่ ก าร
บาบัดรักษาและส่ งต่อหน่ว ยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข หรือหน่ ว ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
คาปรึกษาและช่วยเหลือให้เรียนตามปกติ
4) มาตรการด้ า นเฝู า ระวั ง สถานศึ ก ษาจั ด ให้ มี ตู้ แ ดงเสมารั ก ษ์ ใ นสถานศึ ก ษา
เพื่ อ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นปั ญ หายาเสพติ ด และอบายมุ ข รวมทั้ ง มี เ ครื อ ข่ า ยจากทุ ก ภาคส่ ว นในการ
ดาเนินงานเฝูาระวังปัญหายาเสพติดและอบายมุข ดาเนินการจัดกิจกรรมอบรม/ชุมนุม เสมารักษ์
ปูองกันยาเสพติด
5) มาตรการด้านบริหารจัดการสถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการ
โครงการสถานศึ ก ษาสี ข าว ปลอดยาเสพติ ด และอบายมุ ข คณะกรรมการปฏิ บั ติ ก ารโครงการ
สถานศึ ก ษาสี ข าว ปลอดยาเสพติ ด และอบายมุ ข และคณะท างานห้ อ งเรี ย นสี ข าว/แผนกสี ข าว
เพื่อกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์จัดทาแผนปฏิบัติการ อานวยการกากับ ติดตาม ประเมินผล สรุป
รายงานต้นสังกัด และการประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

27

โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 5 มาตรการ

ด้านการปูองกัน

ด้านการค้นหา

ด้านการรักษา

ด้านการเฝูาระวัง

ด้านการ
บริหารจัดการ

กิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีชาว
ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา แกนนา

ฝุายการเรียน

ฝุายการงาน

ฝุายสารวัตรนักเรียน

ฝุายกิจกรรม

ภาพที่ 4 แผนผังการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
กระบวนการด้านการค้นหา ด้านการรักาา และด้านการเฝ้าระวัง
1) ด้านการค้นหา
สถานศึกษาดาเนินการคัดกรองนักเรียนนั กศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (ระดั บ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน 30 มิถุนายนทุกปี) ภาคเรียนที่ 2 (ระดับขั้นพื้นฐาน 30 พฤศจิกายน ทุกปี) เป็น
3 กลุ่มสร้างภูมิคุ้มกัน กลุ่มใช้สารเสพติดกลุ่มบาบัด กรณีที่ไม่สามารถใช้ชุดน้ายาตรวจปัสสาวะได้ให้
ดาเนินการตามกระบวนการอื่นที่ดาเนินการได้ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และแบบ SDQ ตาม
ความเหมาะสมของพื้นที่และการบริหารของสถานศึกษาตามยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาสีขาวปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข
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2) ด้านการรักาา (คลินิกเสมารักา์)
2.1) วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการจั ด ตั้ ง คลิ นิ ก เสมารั ก ษ์ เ พื่ อ ให้ ค าปรึ ก ษา ในการ
ช่วยเหลือและติดตามแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในทุกด้าน เช่น การสูบบุหรี่ แอลกอฮอล์
ยาเสพติด การตั้งครรภ์ไม่พร้อม ปัญหาส่วนตัวและครอบครัว โดยมีผู้รับผิดชอบเป็นครู อาจารย์ด้าน
แนะแนว จิตวิทยา กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลานามัย
2.2) องค์ป ระกอบการด าเนินงานได้ แก่ องค์ความรู้ด้า นจิตสั งคมบ าบัดใน
สถานศึกษา ความรู้ ความเข้าใจสภาพปัญหาและการให้คาแนะนาช่วยเหลือในทางที่ถูกต้อง เป็นการ
ยอมรั บ ของคณะครู ผู้ ป กครอง ผู้ รับ ผิ ดชอบงานด้า นคลิ นิกเสมารักษ์ ประกอบด้ว ยครู อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ นักเรียน นักศึกษาแกนนา ที่ผ่านกระบวนการอบรมการเป็นผู้ให้คาปรึกษา
2.3) พื้นที่ดาเนินงานได้แก่ ห้องพยาบาล ห้องแนะแนว ห้องฝุายปกครอง หรือ
ห้องที่เห็ น สมควรเหมาะสมที่ส ามารถดาเนินงานตามกระบวนการให้ คาปรึกษา และสามารถจัด
กิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ตามหลักการ
2.4) ดาเนินการสารวจสภาพการใช้สาร/ยาเสพติด (Re X – Ray) ทุกภาค
เรี ย นหากไม่พ บกลุ่ มใช้ส ารเสพติด และกลุ่ มบาบั ด จึงไม่ได้ดาเนินการตามมาตรการบาบั ดรักษา
กระบวนการจิตสังคมบาบัดในโรงเรียน แต่ให้มีนโยบายในการดาเนินการบาบัดรักษาตามยุทธศาสตร์
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
3) ด้านการเฝ้าระวัง (ตู้แดงเสมารักา์)
3.1) วัตถุประสงค์ในการจัดทาตู้แดงเสมารักษ์ เพื่ อให้มีการแจ้งและส่งข่าว
สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาจากนักเรียน นักศึกษา ให้แก่ครูฝุ ายปกครอง หรือครู
ผู้รับผิดชอบงานด้านการปูองกันยาเสพติดเป็นความลับหรือไม่กล้าเปิดเผยที่อาจส่งผลกระทบต่อความ
สูญเสี ย ชีวิตและทรั พย์ สิ น หรือให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ มาตรการ เบาะแส แหล่งมั่วสุ ม อื่นๆ
ที่ผู้บริหารสถานศึกษานาไปดาเนินการตามกระบวนการ เฝูาระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดยาเสพติดใน
สถานศึกษา
3.2) องค์ประกอบของตู้แดงเสมารักษ์ จัดทาด้วยกล่องไม้ กล่องเหล็ก หรือ
วัสดุแข็งแรง ติดกุญแจปูองกันข้อมูลรั่ว ขนาดตามความเหมาะสมไม่ใหญ่หรื อเล็กจนเกินไปสภาพ
คล้ายตู้ไปรษณีย์ หรือตู้แดงของตารวจ ติดตั้งในพื้นที่ที่ นักเรียน นักศึกษาไปมั่วสุมเช่น ห้องน้า สนาม
เด็กเล่น ภายในและภายนอกอาคารเรียน เป็นต้น
3.3) กาหนดมาตรการเปิด-ปิด ตู้แดงเสมารักษ์โดยครู อาจารย์ฝุายปกครอง
ครู ผู้ รับ ผิ ดชอบงานปู องกัน ยาเสพติด นักเรียน นักศึกษาแกนนา และประธานสภานักเรียน สรุป
รายงานให้ คณะผู้ บ ริ ห ารเพื่ อกาหนดมาตรการปูอ งกัน และแก้ไ ขปัญ หายาเสพติด ในสถานการณ์
ปัจจุบัน
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6.

การดาเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
6.1 หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการ(2560) รัฐบาลได้มองเห็นเป็นหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สาคัญ
ระดับชาติจึงถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดาเนินการแก้ไขอย่างจริงจังเนื่องจากได้มีการแพร่ระบาดไปทุก
พื้นที่ของประเทศและทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
รวมทั้งความมั่นคงของประเทศ
พฤติกรรมการดื่มสุรา สูบบุหรี่ เที่ยวกลางคืน การพนัน การทะเลาะวิวาท ติดเกม
สื่ อ ลามกอนาจาร ฟุุ ม เฟื อ ยล้ ว นแล้ ว แต่ เ ป็ น พฤติ ก รรมที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ข องนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา
การปูองกันและแก้ไขเป็นอีกแนวทางในการพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา
ศูนย์อานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึ กษาธิการ ได้บูรณา
การจัดทาแผนปฏิบัติการร่วมกันทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทากิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
ในสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศโดยมีเปูาหมายเพื่อให้ครูอาจารย์ที่ปรึกษาและนักเรียน นักศึกษาที่
เป็นแกนนาเป็นผู้ให้ความรู้ความเข้าใจในการให้คาปรึกษา ตักเตือนเพื่อน กระตุ้นเพื่อนปลูกฝังค่านิยม
ถูกต้องดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้เยาวชนของประเทศไทยเป็นเยาวชนที่มีความรู้ ควบคู่ด้วย
คุณ ธรรม ดารงตนอยู่ ใ นสั งคมได้ อย่ า งมี ความสุ ขเป็น พลเมือ งที่ มี คุณ ภาพพั ฒ นาประเทศไทยให้
เจริญรุ่งเรืองต่อไป
6.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ นักเรี ยน นักศึกษา ที่มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือได้รับคาปรึกษา
คาแนะนาที่ถูกต้องเหมาะสมจากผู้ที่เป็นแกนนา และครู อาจารย์ที่ปรึกษา ครูแนะแนว
2) เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาแกนน าในห้ อ งเรี ย นดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น
ตักเตือน แนะนาเพื่อนในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอบายมุขและปัญหาอื่นๆ ที่เป็น
สิ่งมัวเมาทั้งหลาย
3) ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีนักเรียน นักศึกษาแกนนาประจา
ห้ อ ง และครู อ าจารย์ ที่ ป รึ กษา ครู แนะแนว และเพื่ อนที่ป รึก ษาให้ คาปรึ กษาแนะนาและให้ ก าร
ช่วยเหลือ การบริหารจัดการ การอบรม การสนับสนุนกิจกรรม และติดตามประเมินผลโดยร่วมมือกัน
ทุกฝุาย
4) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเฝูาระวังพฤติกรรมเสี่ยง ด้วยกระบวนการ
สร้างเครือข่ายนักเรียนนักศึกษาแกนนา เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง ต่อเนื่องและ
ยั่งยืน
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6.3

การบริหารจัดการกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ระดับสถานึึกาา
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษาเป็นผู้ ที่มีห น้ าที่รับผิ ดชอบในการขับเคลื่ อนการดาเนินงาน
กิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ได้แก่
1) แต่งตั้งคณะทางานดาเนินงานในห้องเรียนสีขาวและแผนกสีขาว
2) ผู้บ ริ ห ารสถานศึกษา และคณะผู้ บริห าร มีห น้าที่ในการนานโยบายไปสู่ การ
ปฏิบัติจัดประชุมชี้แจงและรับผิดชอบ มอบนโยบาย จัดทาแผนปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมการประกวด
ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานเสนอตามลาดับพร้อมทั้งเสนอแนะปัญหาและอุปสรรค เพื่อนาไปสู่
การแก้ไขกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง
3) คณะครูที่ปรึกษาและคณะอาจารย์ที่ปรึกษา มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรม
ให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาและให้คาปรึกษา แนะนาในการดาเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาว/
แผนกสี ขาว ให้ บ รรลุ วัต ถุป ระสงค์ข องกิจ กรรมเฝู าระวังสอดส่ องดูแล รับทราบปัญ หา น าเสนอ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาให้ รั บ ทราบ เพื่ อ น าไปสู่ ก ารปู อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า งเป็ น ระบบใน
สถานศึกษา
4) คณะนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา แกนน า มี ห น้ า ที่ ใ นการจั ด ตั้ ง คณะท างานเพื่ อ
ดาเนิน งานตามโครงสร้าง และจัดกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย และองค์ความรู้จากการอบรม
สาหรับนักเรียน นักศึกษา ทุกคนต้องให้ความร่วมมือเพื่อนาไปสู่ การพัฒนาเป็นสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และสถานศึกษาต้นแบบของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป
5) สถานศึกษาประเมินตนเองในภาคเรียนที่ 1 และรายงานให้ต้นสังกัดในพื้นที่
จังหวัดทราบภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
6.4 แนวทางการดาเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
เพื่อให้การดาเนินงานห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาวบรรลุตามวัตถุประสงค์กระทรวง
ได้เสนอแนวทางการดาเนินงานดังนี้
6.4.1 กลยุทธ์กิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
ศูนย์อานวยการปูองและปราบปรามกันยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการได้
กาหนดกลยุทธ์เพื่อเป็นกระบวนการในการดาเนินงานภายในกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
มีองค์ประกอบทั้ง 4 ด้านคือ มีแหล่งเรียนรู้ดูแลช่วยเหลือเอื้อเฟื้อด้วยคุณธรรม และสร้างสรรค์ด้วย
กิจกรรมโดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) มีแหล่งเรียนรู้ มีการจัดกิกรรมในห้องเรียน/แผนกวิชา เช่น จัดบอร์ด
จั ดทาสื่ อที่เป็ น สิ่ งพิมพ์ห นั งสื อวารสารหนังสื อพิมพ์ จดหมายข่าว ที่ให้ ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติ ด
โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อบายมุข อุบัติภัยและดาเนินโครงการปูองกันยาเสพติด โดยใน
สถานการณ์ข่าวสารทุกด้านมาเสนอให้เพื่อนนักเรียนรับรู้ตามสถานการณ์ปัจจุบัน
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2) ดูแลช่วยเหลือ จัดให้มีนักเรียน นั กศึกษาแกนนาเพื่อให้คาปรึกษาดูแล
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตอบสนองปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา และช่วยเหลือด้านการเรียน
โดยให้ คาปรึ ก ษา แนะน าและให้ การช่ว ยเหลื อ หากไม่ ส ามารถแก้ไขได้ ให้ รายงานครูประจ าชั้ น
อาจารย์ที่ปรึกษาทราบเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
3) เอื้อเฟื้อด้วยคุณธรรม มีหลักธรรมประจาห้องเรียน/แผนกวิชาเพื่อให้
นักเรียน นักศึกษาทุกคนจะต้องมีคติพจน์หรือหลักธรรมคาสอนตามศาสนาที่ตนนับถือมาเป็นหลัก
ยึดปฏิบัติในห้องเรียน เช่น พรหมวิหาร 4 มีความเมตรตา กรุณา อุเบกขา จะทาให้ทุกคนรักกัน
ช่วยเหลือกัน เป็นต้น
4) สร้ างสรรค์ด้ ว ยกิจกรรม มีกิจกรรมที่ส ร้างสรรค์ที่จะช่ว ยให้ มีความ
สามัคคีและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ไปมั่วสุมกับยาเสพติด หรือสื่อลามกอนาจารเช่น การเล่น
กีฬา การเล่นดนตรี ศิลปะ และกิจกรรมตามที่กลุ่มสนใจร่วมกันจัดทามาเพื่อพัฒนาร่างกาย และจิตใจ
รวมทั้งกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกับชุมชนด้วยกระบวนการ บ้าน วัด โรงเรียน
6.4.2 การจัดองค์กรภายในห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
การขับเคลื่อนกลยุทธ์ทั้งสี่ด้านของห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว คือ มีแหล่ง
เรียนรู้ ดูแลช่วยเหลือเอื้อเฟื้อด้วยคุณธรรม สร้างสรรค์ด้วยกิจกรรม จะต้องมีกลไกของการขับเคลื่อน
การท างานในรู ป ของการจั ด องค์ก รภายในห้ อ งเรีย นสี ขาว / แผนกสี ขาว ประกอบด้ ว ยนัก เรีย น
นักศึกษาแกนนา แบ่งออกเป็น 4 ฝุาย คือ ฝุายการเรียน ฝุายการงาน ฝุายสารวัตรนักเรียน และฝุาย
กิจกรรมโดยมีภาระหน้าที่ดังนี้
1) ฝุายการเรียน มีภาระหน้าที่ในการช่วยเหลือในด้านวิ ชาการเกี่ยวกับ
การเรียน การบ้าน โครงงานหรือปัญหาการเรียนในห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว ต้องรับผิดชอบแก้ไข
ช่ว ยเหลื อ และให้ คาแนะน า ค าปรึกษา คาอธิ บาย ชี้ แนะแหล่ ง เรี ยนรู้ และนาเสนอครูที่ ปรึ กษา
อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือ โดยมีกระบวนการทางานดังนี้
1.1) มี ก ารจั ด ตั้ ง ที ม งานแกนน ารั บ ผิ ด ชอบงานฝุ า ยวิ ช าการของ
ห้องเรียน/แผนกสีขาว
1.2) ทีมงานแกนนามีกระบวนการช่ ว ยเหลื อเพื่อฝุ ายวิช าการของ
ห้องเรียน/แผนกวิชา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนการสอน
1.3) ที ม งานแกนน าจั ด ท าแหล่ ง เรี ย นรู้ / มุ ม ความรู้ / ปู า ยนิ เ ทศใน
ห้องเรียน/แผนกวิชา
1.4) ทีมงานแกนนาจัดทาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรีย นทุกคน
ในห้องเรียน/แผนกเรียน
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2) ฝุ า ยการงาน มี ภ าระหน้ า ที่ ใ นการดู แ ลความสะอาดเรี ย บร้ อ ยใน
ห้องเรียน/แผนกที่เรียนของมีค่าและทรัพย์สมบัติของห้องเรียนสีขาวแผนกสีขาว วัสดุอุปกรณ์ที่ชารุด
ปูองกันอุบัติเหตุภายในห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว จัดสภาพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนสีขาว/แผนกสี
ขาว ให้น่าเรียนและปูองกันไม่ให้มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
โดยมีกระบวนการทางาน ดังนี้
2.1) มี ก ารจั ด ตั้ ง ที ม งานแกนน ารั บ ผิ ด ชอบงานฝุ า ยการงานของ
ห้องเรียน/แผนกวิชา
2.2) ทีมงานแกนนาดูแลพื้นที่ภายในห้องเรียน/แผนกเรียนและรอบ
ห้องเรียน/แผนกวิชา
2.3) ทีมงานแกนนาดูและทรัพย์สินและความปลอดภัยในห้องเรียน/
แผนกวิชา
2.4) ทีมงานแกนนาจัดทาสมุดบันทึกกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนก
วิชาสีขาวในการปฏิบัติงานทั้งสีฝุายตามโครงสร้างห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
3) ฝุายสาระวัตรนักเรียน/กิจการนั กศึกษา มีภาระหน้าที่ในการสอดส่อง
ดูแลความเรียบร้อยทั้งในห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว และมุมอับ เช่น ห้องน้า หรือที่บริเวณอาคาร
แหล่งที่ไปมั่วสุมสูบบุหรี่ดูแลเพื่อนหากมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติ ดหรือพฤติกรมเสี่ยง รวมทั้ง
ปั ญหาส่ ว นตัว ในด้ านต่างๆ ให้ ฝุ า ยสารวั ตรนักเรี ย นแก้ไข แต่ห ากไม่ส ามารถแก้ ไขได้ให้ นักเรีย น
นักศึกษาแจ้งครูประจาชั้น อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อแก้ไขต่อไป โดยมีกระบวนการทางานดังนี้
3.1) มีการจัดตั้งทีมงานแกนนารับผิดชอบงานฝุายสารวัตรนักเรียน/
ของห้องเรียน/แผนกวิชาดาเนินการเฝูาระวังและสอดส่องดูแลในห้องเรียน/แผนกวิชา
3.2) ทีมงานแกนนามีกระบวนการดาเนินงานฝุายสารวัตรนักเรียน
ของห้องเรียน/แผนกวิชา ดาเนินการเฝูาระวังและสอดส่องดูแลพื้นที่มุมอับ ห้องน้า แหล่งมั่วสุม
3.3) ทีมงานแกนนามีการกาหนดมาตรการในการแก้ไขพฤติกรรม
เสี่ยงของนักเรียน นักศึกษาในห้องเรียน/แผนกวิชา ดาเนินการเฝูาระวั งและสอดส่องดูแลให้ความ
ช่วยเหลือและคาปรึกษา
3.4) มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของห้องเรียน/แผนกสีขาว
ส่งต่อให้ครูประจุชั้น อาจารย์ที่ปรึกษา
4) ฝุายกิจกรรม มีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ทั้งในห้องเรียนสี
ขาว/แผนกสีขาว และกิจกรรมในทุกระดับชั้น เช่น การเล่ นดนตรี กีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม และจัด
กิจกรรมในกลุ่มสนใจของเพื่อนๆเพื่อให้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ไปมั่วสุมหรือมีพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม โดยมีกระบวนการทางานดังนี้
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4.1) มี ก ารจั ด ตั้ ง ที ม งานแกนน ารั บ ผิ ด ชอบงานฝุ า ยกิ จ กรรมของ
ห้องเรียน/แผนกวิชา
4.2) ทีมงานแกนนาจัดกิจกรรมเชิงสร้า งสรรค์ภายในให้ห้องเรียน/
แผนกวิชา
4.3) ทีมงานแกนนาให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
4.4) ทีมงานแกนนาให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรมนอกสถานศึกษา
หัวหน้าห้อง 1 คน

รองหัวหน้าฝุาย
การเรียน 1 คน

รองหัวหน้าฝุายการ
งาน 1 คน

รองหัวหน้าฝุายสารวัตร
นักเรียน 1 คน

รองหัวหน้าฝุาย
กิจกรรม 1 คน

นักเรียน นักศึกษา
แกนนา 5 คน

นักเรียน นักศึกษา
แกนนา 5 คน

นักเรียน นักศึกษา
แกนนา 5 คน

นักเรียน นักศึกษา
แกนนา 5 คน

ภาพที่ 5 แผนภาพโครงสร้างกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
หมายเหตุ จานวนนักเรียน นักศึกษาแกนนาสมารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
6.5

กระบวนการดาเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
เพื่อ ให้ การดาเนิ นงานกิ จกรรมห้ องเรีย นสี ขาว/แผนกสี ขาวบรรลุ เปูา หมายเกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลลดปัญ หาได้ทุกระดับ จึงต้องมีกระบวนการในการดาเนินงานอย่างเป็น
ระบบให้เกิดความเข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืน โดยบุคลากรทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจใน
ระบบตามกระบวนการดาเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาวและนาไปสู่การปฏิบัติอย่าง
จริงจังตามหลักการเพื่อนช่วยเพื่อนในคู่มือการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2559 ได้แนะนาให้ขับเคลื่อนตามแผนภาพดังนี้
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มีแหล่งเรียนรู้

ฝุายการเรียน

นักเรียน แกนนา

ผู้เรียน

ดูแลช่วยเหลือ

ฝ่ายการงาน

นักเรียนแกนนา

ผู้เรียน

กลยุทธ์
เอื้อเฟื้อด้วยคุณธรรม

ฝุายสารวัตรนักเรียน

นักเรียนแกนนา

ผู้เรียน

สร้างสรรค์ด้วยกิจกรรม

ฝุายกิจกรรม

นักเรียนแกนนา

ผู้เรียน

ภาพที่ 6 แผนภูมิกลยุทธ์และกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
6.6

บทบาทหน้าที่นักเรียน นักึึกาาแกนนาห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว
1) หัวหน้าห้อง/แผนกวิชา ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
1.1) อานวยการกากับดูแล สั่งการ การดาเนินงานของทุกฝุาย
1.2) ประสานงาน รายงาน บันทึกและสรุปผลการดาเนินงานของทุกฝุาย
1.3) ช่วยดูแลแก้ไข ให้คาปรึกษาข้อปัญหาของเพื่อนๆ และน้องๆ ที่ถูกต้อง
1.4) รายงานปั ญ หา อุ ป สรรค ความต้ อ งการช่ ว ยเหลื อ ให้ ค รู ป ระจ าชั้ น
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อทราบและแก้ไขปัญหา
1.5) ตรวจสอบสมุดบันทึกการปฏิบัติงานและงานอื่นๆ ตามที่ได้มอบหมาย
2) รองหัวหน้าฝุายการเรียนปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
2.1) รับผิดชอบการดูแลช่วยเหลือ การบ้าน ช่วยสอนและอธิบาย โครงงาน
และงานด้านวิชาการ
2.2) รั บ ผิ ด ชอบการดู แ ลและร่ ว มมื อ ให้ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ก ารเรี ย นบรรลุ ต าม
วัตถุประสงค์
2.3) รับผิดชอบงานด้านวิชาการทุกกลุ่มสาระวิชาที่ได้รับมอบหมาย
2.4) รับผิดชอบจัดแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน
2.5) บันทึกผลการปฏิบัติงานทุกวันและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3) รองหัวหน้าฝุายการงาน
3.1) รับผิดชอบความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในห้องเรียน
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3.2) รับผิดชอบของมีค่า วัสดุ-อุปกรณ์ ภายในห้องเรียน และความปลอดภัย
ภายในห้องเรียน
3.3) ตรวจสอบอุ ป กรณ์ ไ ฟฟู า ประตู หน้ า ต่า ง หากช ารุ ดแจ้ ง งานอาคาร
สถานที่
3.4) ตรวจสอบจุดเสี่ยง และมาตรการปูองกันอัคคีภัย อุบัติเหตุทั้งภายในและ
นอกอาคารสถานที่
3.5) บันทึกผลการปฏิบัติงานทุกวันและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.6) การดาเนินโครงงานปูองกันยาเสพติด
4) รองหัวหน้าฝุายสารวัตรนักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
4.1) รับผิดชอบตรวจสอบการนาสารเสพติด ยาเสพติด อาวุธ เข้ามาภายใน
สถานศึกษา
4.2) รับผิดชอบเฝูาระวังไม่ให้มีการสูบบุหรี่ พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ การแต่ง
กายในกลุ่มเพื่อน
4.3) การให้คาแนะนา คาปรึกษา ปัญหาพฤติกรรมเสี่ ยง ให้มีทางออกของ
ปัญหาที่ถูกต้อง
4.4) การรายงานพฤติกรรมที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ให้ครูประจาชั้น อาจารย์
ทีป่ รึกษา เฝูาระวังและช่วยแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
4.5) บันทึกผลการปฏิบัติงานทุกวันและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5) รองหัวหน้าฝุายกิจกรรม ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
5.1) รับผิดชอบงานกิจกรรมต่างๆ เช่นวันสาคัญ กีฬา วิชาการ ประสานงาน
ทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง
5.2) รับผิดชอบงานกิจกรรมในห้องเรียนที่ได้รับมอบหมาย
5.3) รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนในห้องเรียน ในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษา
5.4) ประสานงานระหว่ า งครู ผู้ ป กครอง นั ก เรี ย น และชุ ม ชนในการจั ด
กิจกรรม
5.5) บันทึกผลการปฏิบัติงานทุกวันและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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7.

แนวคิดและทฤาฏีเกี่ยวกับการประเมินโครงการ
7.1 ความหมาย ความมุ่งหมายและประโยชน์ของการประเมินโครงการ
ความหมายของการประเมินผลโครงการ
ได้ มีนั ก วิช าการด้า นการประเมิ นหลายท่ าน ได้ พ ยายามให้ ค วามหมายของการ
ประเมินผล (Evaluation) และการประเมินโครงการ ( Project or Program Evaluation) ไว้ ดังเช่น
Davis (1974) ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่า หมายถึ งการตรวจสอบ
วัตถุประสงค์ของโครงการว่าเป็นไปตามเปูาหมายที่ได้กาหนดไว้หรือไม่ และบรรลุถึงเปูาหมายนั้น
ด้วยดีมากน้อยเพียงใด
Katz (1978) ให้ความหมายการประเมินโครงการว่า เป็นกระบวนการในการ
พิจารณาวิเคราะห์ถึงคุณลักษณะและคุณภาพของโครงการ
Rutman (1982) ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่า หมายถึง การใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือวิธีการวิจัยเพื่อหาข้อมูลที่เป็นจริงและมีความเชื่อถือได้ของโครงการ
แล้วพิจารณาตัดสินว่าโครงการนั้นบรรลุถึงวัตถุประสงค์หรือไม่และด้วยคุณภาพของความสาเร็จนั้น
เป็นเช่นใด
Rossi & Freeman (1982) ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่าหมายถึง
แบบแผนในการกากับควบคุมการดาเนินการโครงการและการประมาณค่าคุณประโยชน์ของโครงการ
Suchman (1990) ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่าหมายถึงการใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือการใช้เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อหาข้อมูล ที่เป็นจริงและ
เชื่อถือได้เกี่ยวกับโครงการ เพื่อการตัดสินใจว่าโครงการดังกล่าวดีหรือไม่ดีอย่างไร หรือเป็นการค้นหา
ว่าผลของกิจกรรมที่วางไว้ในโครงการ ประสบความสาเร็จตรงตามวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายของ
โครงการหรือไม่
Stufflebeam (1990) ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่าเป็นกระบวนการ
การบรรยาย เก็บ รวบรวมข้ อมูล เกี่ย วกับ เปูา หมาย การวางแผน การดาเนิน การและผลกระทบ
เพื่อนาไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจใน
สถานการณ์ของโครงการ
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2530) ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่าเป็นการ
ตรวจสอบความก้าวหน้ าของโครงการหรือแผนงาน ตลอดจนพัฒ นาผลสั มฤทธิ์ของโครงการหรือ
แผนงานนั้นๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด เป็นกระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของแผน/โครงการ ว่าต้องกระทา
ทั้งก่อนเริ่มโครงการและดาเนินโครงการภายหลังจากสิ้นสุดโครงการแล้ว
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สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ (2531) ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่าหมายถึง
กระบวนการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น ระบบ เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม คุ ณ ภาพ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินโครงการ
ประชุ ม รอดประเสริ ฐ (2535) ให้ ค วามหมายการประเมิ น โครงการว่ า เป็ น
กระบวนการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของการดาเนินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบ
ถึงจุดเด่นหรือจุดด้อยของโครงการนั้นอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้นเพื่อ
การดาเนินงานต่อไปหรือยุติการดาเนินงานโครงการนั้น
นิชา ซูโต (2536) ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่า เป็นกิจกรรมการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ความหมายข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความต้องการ การหาแนวทางวิธีการ
ปรับปรุ ง วิธีการจัดการเกี่ยวกับโครงการ และหาผลที่แน่ใจว่าเกิดจากโครงการเพื่อเป็นการเพิ่ม
คุณภาพและประสิทธิภาพของโครงการให้ดียิ่งขึ้น
ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ (2539) ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่าเป็นการ
ดาเนินงานประเมินผลโดยให้ความสนใจเฉพาะภายหลั งจากที่โครงการเสร็จสิ้น โดยเปรียบเทียบ
ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานกับผลลัพธ์ที่ปรากฏ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับความสาเร็จหรือ
ความล้มเหลวของโครงการ
จากความหมายของการประเมินโครงการที่นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ไว้พอจะ
สรุปว่าการประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลของ
การดาเนินโครงการทั้งก่อนดาเนินการ ขณะกาลังดาเนินการ และหลังจากสิ้นสุดโครงการ ด้วยวิธี
ที่เป็นระบบเพื่อให้ทราบถึงจุดเด่นหรือจุดด้อยของโครงการแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการ
นั้นเพื่อการดาเนินการต่อไปหรือจะยุติการดาเนินการโครงการนั้นเสีย
ความมุ่งหมายของการประเมินโครงการ
การประเมิ น โครงการมี ค วามมุ่ ง หมายและมี ค วามส าคั ญ ตามความคิ ด เห็ น ของ
นักวิชาการในหลายแง่มุม ดังนี้
Weiss (1972) กล่าวว่ากรประเมิน โครงการมีความมุ่มหมายที่สอดคล้องกันคือการ
นาผลการประเมินมาพิจารณาตัดสินใจในเรื่องสาคัญๆ ต่อไปนี้
1) เพื่อตัดสินใจว่าควรจะยุติหรือนาแผนนั้นไปดาเนินการต่อไป
2) เพื่อให้มีแผนเช่นนี้เพิ่มมากขึ้น หรือให้มีการขยายผลต่อไปอย่างกว้างขวาง
3) เพื่อพิจารณาเพิ่มหรือลดกลยุทธ์และเทคนิคต่างๆ
4) เพื่อปรับปรุงแก้ไขแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานให้ก้าวหน้าและเหมาะสมยิ่งขึ้น
5) เพือ่ พิจารณาตัดสินใจในการคัดเลือกแผนที่ดีมีประสิทธิภาพมากกว่าไว้ และตัด
แผนที่มีประโยชน์และคุ้มค่าน้อยกว่าออกไป
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6) เพื่อเป็นการตรวจสอบหรือพิสูจน์ทฤษฏี และวิธีการปฏิบัติต่างๆ ทางด้านแผน
ว่าควรจะยอมรับหรือปฏิเสธ เพราะใช้ได้ผลหรือไม่ได้ผลแล้วแต่กรณี
Knox (1972) กล่าวว่าการประเมินโครงการมีความมุ่งหมายเฉพาะดังต่อไปนี้
1) เพื่อแสดงให้เห็นถึงเหตุผลที่ชัดเจนของโครงการอันเป็นพื้นฐานที่สาคัญของการ
ตัดสิ น ใจว่าลั กษณะใดของโครงการมีความส าคัญมากที่สุ ด ซึ่งจะต้องทาการประเมินเพื่อการหา
ประสิทธิผล และข้อมูลชนิดใดที่จะต้องเก็บรวบรวมไว้เพื่อการวิเคราะห์
2) เพื่อรวบรวมหลักฐานความเป็นจริงและข้อมูลที่จาเป็นเพื่อนาไปสู่การพิจารณา
ถึงประสิทธิผลของโครงการ
3) เพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลและข้อเท็จจริงต่างๆเพื่อนาไปสู่การสรุปผลของโครงการ
4) เพื่อการตัดสินใจว่าข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดที่สามารถนาเอาไปใช้ได้
5) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการพัฒนาปรับปรุงโครงการให้ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
Moursund (1973) กล่าวถึงความมุ่งหมายของการประเมินโครงการไว้ดังนี้
1) เพื่อที่จะทราบว่าการปฏิบัติงานตามโครงการ บรรลุตามเปูาหมายที่กาหนดไว้
หรือไม่
2) เพื่อที่จะทราบเปูาหมายที่กาหนดไว้เป็นเปูาหมายที่ปฏิบัติได้จริงหรือไม่ และ
เป็นเปูาหมายที่มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
Mitzel (1982) กล่าวว่า การประเมินโครงการมีความมุ่งหมายที่สาคัญ 3 ประการ
คือ
1) เพื่อแสดงผลการพิจารณาถึงคุณค่าของโครงการ
2) เพื่อช่วยให้ผู้ตัดสินในมีการตัดสินใจที่ถูกต้อง
3) เพื่อการบริหารข้อมูลแก่ฝุายการเมืองเพื่อใช้ในการกาหนดนโยบาย
Rossi & Freeman (1982) กล่าวว่า การประเมินโครงการมีความมุ่งหมายตาม
เหตุผล ดังต่อไปนี้
1) เพื่อพิจารณาถึงคุณค่าและการคาดคะเนคุณประโยชน์ของโครงการ
2) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการ
3) เพื่อเป็นการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขการดาเนินโครงการ
4) เพื่ อ เป็ น การวิ เ คราะห์ ข้ อ ดี แ ละข้ อ เสี ย หรื อ ข้ อ จ ากั ด ของโครงการ เพื่ อ การ
ตัดสินใจในการสนับสนุนโครงการ
5) เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าการดาเนินโครงการบรรลุเปูาหมายมากน้อยเพียงใด

39

7.2

หลักการและวิธีการประเมินโครงการ
หลักการประเมินโครงการ
ในการประเมิ น โครงการนั้ น มี ห ลั ก การในการประเมิ น ซึ่ ง ไพศาล หวั ง พานิ ช
(2533) ได้สรุปไว้ดังนี้
1) ประเมินอย่างถูกต้อง ต้องดาเนินอย่างถูกต้องกล่าวคือ ต้องอาศัยองค์ประกอบ
หลักต่อไปนี้
1.1) วัตถุประสงค์ (Objective) ต้องกาหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าต้องการ
ประเมินสิ่งใด เพื่ออะไร
1.2) ตัวชี้วัด (Indicators) คือ สามารถกาหนดคุณลักษณะต่างๆ ที่เป็นตัวชี้บ่ง
บอกถึงคุณภาพหรือคุณค่าของสิ่งที่จะประเมิน ตัวบ่งชี้ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
1.3) ข้อมูล (Data) เป็นค่าวัดที่ใช้บรรยายหรือบอกจานวนปริมาณของ
คุณลักษณะที่กาหนดขึ้น (ตัวบ่งชี้) ซึ่งข้อมูลจะได้จากกระบวนการวัดด้วยเครื่องมือ หรือเทคนิคต่างๆ
ข้อมูลจะต้องถูกต้องตรงตามความเป็นจริง (relevant) เชื่อถือได้ (reliable) เพียงพอ (sufficient)
และทันการ (update)
1.4) เกณฑ์ (Creterion) ซึ่งกาหนดเป็นตัวเปรียบเทียบในการตัดสิ นใจระดับ
ของสิ่งที่จะประเมิน จะต้องชัดเจน ยุติธรรมและครบถ้วน
1.5) ดุลยพินิจ (Judgement) เป็นการใช้ดุลยพินิจเพื่อพิจารณาระดับคุณค่า
ของคุณลักษณะของสิ่งที่จะประเมินเมื่อนาข้อมูลที่ได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้
2) การประเมินอย่างเชื่อถือได้ ผลการประเมินจะเชื่อถือได้เพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่
กับคุณภาพของข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน ซึ่งได้จากเครื่องมือและวิธีการเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพ
3) ประเมินอย่างยุติธรรมการประเมินที่ดีจะต้องเริ่มต้นด้วยใจที่เป็นกลาง ไม่ควรมี
อคติหรือความประทับใจเกี่ยวกับสิ่งที่ประเมิน มีอิสระในความคิดในการประเมินโดยปราศจากอิทธิพล
หรือข้อบังคับใดๆ อันก่อให้เกิดการบิดเบือนจากความถูกต้องเป็นจริง
กฤษดา กรุดทอง (2531) ได้กล่าวถึงหลักการประเมินโครงการไว้ดังนี้
1) กาหนดสิ่งที่ต้องประเมินให้ชัดเจนและวัดได้
2) วางแผนการประเมินอย่างรัดกุม สะดวก ประหยัด และเป็นไปได้
3) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการหลายๆ อย่าง
4) กาหนดกฎเกณฑ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
5) เลือกใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับสิ่งที่ประเมิน
6) ตระหนักถึงข้อจากัดของเทคนิคและวิธีการเฉพาะอย่างที่ใช้ประเมิน
7) ตัดสินใจด้วยข้อมูลอย่างปราศจากความลาเอียง
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วิธีการประเมินอ้างอิง โดยทั่วไปมี 2 วิธี
1) การประเมินด้วยวิธีการวิจัย (evaluation research) คือการใช้ระเบียบวิธีวิจัย
ในการประเมินผลนั่นเอง ทาให้การประเมินมีหลักเกณฑ์เป็นระบบที่น่าเชื่ อถือได้มากยิ่งขึ้น แต่อาจใช้
ทรัพยากรแรงงาน และงบประมาณมาก อีกทั้งการดาเนินงานก็ต้องใช้ระยะเวลานาน
2) การประเมินด้วยระบบวิเคราะห์ (analytical evaluation) คือ การประเมินผล
โดยการ วิเคราะห์ทรัพยากรนาเข้า หรือปัจจัยการผลิต (input) กระบวนการผลิต (process) และ
ผลผลิต (product) การประเมินผลระบบนี้นาเอาหลักการวิจัยมาดัดแปลงให้ง่ายเข้า เพื่อมิให้เสียเวลา
ค่าใช้จ่ายหรือค่าแรงงานมากจนเกินไป จึงทาให้การเก็บข้อมูลไม่ละเอียดเท่ากับการประเมินผลด้วย
การวิจัย แต่ถึงอย่างไรก็ได้ตัวบ่งชี้ (indicator) เพียงพอสาหรับการพิจารณาถึงสภาพที่แท้จริงได้
ส าหรั บ การประเมิ น “โครงการสถานศึ ก ษาปลอดยาเสพติ ด และอบายมุ ข ของ
โรงเรีย นกุดขอนแก่นวิทยาคม ปีการศึกษา 2559” ครั้งนี้ใช้การประเมินด้วยวิธีวิจัย (evaluation
research) คือการใช้ระเบียบวิธีวิจัยในการประเมินผล เพื่อทาให้การประเมินมีหลักเกณฑ์เป็นระบบ
ทีน่ ่าเชื่อถือ มีคุณค่า และมีประสิทธิภาพ
ประเภทการประเมินโครงการ
นักวิชาการหลายท่านได้แบ่งประเภทของการประเมินโครงการที่สาคัญไว้ดังนี้
อุทัย บุญประเสริฐ (2527) แบ่งประเภทของการประเมินโครงการโดยอาศัยวงจร
ของโครงการ (project life cycle) เป็นเกณฑ์ในการแบ่งโดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1) การประเมินก่อนการดาเนินงาน (Pre-Evaluation or Ex-Ante Evaluation)
เป็ น การประเมิน ที่มีจุ ด มุ่ งหมายเพื่ อการตั ดสิ นใจเกี่ ยวกับการกาหนดและการเลื อ กท าโครงการ
ซึ่งมักจะใช้การพิจารณาในเรื่องต่อไปนี้ คือ
1.1) ความเหมาะสมของการท าโครงการ ประกอบด้ ว ยการศึ ก ษาและ
วิเคราะห์ปัญหาและความจาเป็นของการทาโครงการ (Needs Assessment) และการศึกษาความ
เป็นไปได้ (Feasibility) โดยการพิจารณาความเป็นไปได้ในทางเทคนิควิชาการ ความพร้อมในด้าน
การบริหารโครงการ ความพร้อมในด้านงบประมาณสนับสนุน เป็นต้น
1.2) การวิเคราะห์ผลตอบแทนของโครงการ (Rate of Retum) ประกอบด้วย
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลกาไร (Cost/Benefit Analysis) การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับประสิทธิผล
(Cost/Effectiveness Analysis) หรือการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายอัตถประโยชน์ (Cost/Utility Analysis)
ซึ่งเป็นการพิจารณาว่าการจัดทาโครงการนั้ นจะให้ผลคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ซึ่งเป็นการพิจารณา
โครงการในแง่เศรษฐกิจสาหรับโครงการทางด้านการศึกษาจะเน้นในเรื่องการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับ
ประสิทธิผลมากกว่าค่าใช้จ่ายกับผลกาไร เพราะผลตอบแทนของโครงการทางการศึกษานั้นวัดออกมา
ในรูปของหน่วยเงินตราทาได้ยาก
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2) การประเมินในระหว่างการดาเนินงาน (Implementation Evaluation or
Process Evaluation) เป็นการประเมินที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาของการปฏิบัติงานโครงการโดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อการตรวจสอบว่าการดาเนินงานเป็นไปตามแผนที่กาหนดหรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรค
อะไรบ้าง อันจะได้แก้ไขทั นท่วงที เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการ
ประเมินโครงการในระหว่างดาเนินงานจึงเป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบโครงการนั่นเองที่จะต้องหาข้อมูล
ต่างๆ เพื่อนามาปรับปรุงการดาเนินงานโครงการบางท่านเรียกการประเมินนี้ว่า การประเมินเพื่อการ
ปรับปรุงหรือการประเมินผลย่อย
3) การประเมินหลังการดาเนินงาน (Post-Evaluation or End of Project
Evaluation) เป็นการประเมินที่จัดขึ้นเพื่อการปฏิบัติงานโครงการได้เสร็จสิ้นแล้ว การประเมินใน
ลักษณะนี้จะเป็นการพิจารณาตอบคาถามในเรื่องต่อไปนี้ คือ
3.1) เป็ น การตรวจสอบดู ว่ า การด าเนิ น งานของโครงการสามารถบรรลุ
จุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้เพียงใด
3.2) เป็นการตรวจสอบดูว่า มีผลพลอยได้อย่างอื่นนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ใน
วัตถุประสงค์บ้างหรือไม่ ซึ่งเรียกว่าเป็นผลกระทบของโครงการ
3.3) เป็นการสรุปผลงานรวมของการดาเนินงานโครงการ คือเป็นการมองภาพ
โดยส่วนรวมว่าวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นเช่นไร ทรัพยากรในโครงการเป็นอย่างไร การดาเนินงาน
โครงการในแต่ละช่วงมีปัญหาอะไร ผลผลิตและผลกกระทบของโครงการเป็นอย่างไรการดาเนินงาน
โครงการนี้ได้ผลอย่างไร มีความสาเร็จและมีปัญหาอุปสรรคเพียงใด หากมีการดาเนินการในช่วงต่อไป
มีความจาเป็นจะต้องแก้ไ ข ปรับปรุงในส่วนใดโดยการรวบรวมข้อมูลต่างๆที่ได้ประเมินไว้แล้ว ตั้งแต่
การดาเนินโครงการจนสิ้นสุดโครงการนั้นเอง
กฤษดา กรุดทอง (2531) จาแนกการประเมินโครงการออกเป็น 3 ประเภท คือ
1) การประเมินก่อนโครงการ (Ex Ante Evaluation)
1.1) การประเมินความจาเป็น (Need Assessment)
1.2) การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)
2) การประเมินระหว่างโครงการ (On- going Evaluation)
2.1) การติดตามโครงการ (Project Monitoring)
2.2) การประเมินผลงาน (Performance Evaluation)
2.3) การประเมินการปฏิบัติงานตามโครงการ (Implement Evaluation)
3) การประเมินหลังโครงการ (Ex-Post Evaluation)
3.1) การประเมินผลระยะสั้น (Intermediate Evaluation)
3.2) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
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3.3) การประเมินผลตอบแทน (Cost-Benefit/Cost Effective Evaluation)
โดยประเภทและรายละเอียดของการประเมินโครงการดังที่กล่าวมาแล้ว อาจสรุปได้
ว่า การประเมินโครงการจาแนกออกเป็น 4 ประเภทด้วยกันคือ
1) การประเมินก่อนดาเนินการ (Pre-evaluation)
2) การประเมินขณะกาลังดาเนินการ (On-going evaluation)
3) การประเมินเมื่อโครงการแล้วเสร็จ (End- of – project evaluation)
4) การประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ (Post-project evaluation)
ซึ่งมีลักษณะโดยสรุปเป็นวงจรดังภาพที่ 7 ดังต่อไปนี้

(1)การประเมิน
ก่อนดาเนินการ
(2) การประเมินขณะ
กาลังดาเนินการ

โครงการ

ปรับปรุง
เลิกล้ม

(3) การประเมิน
(4) การประเมินหลัง

เสร็จสิ้นโครงการ

เมื่อโครงการแล้ว
เสร็จ

ภาพที่ 7 วงจรประเภทการประเมินโครงการ
จากภาพแสดงให้ทราบว่าการประเมินโครงการจะต้องมีระยะและขั้นตอนในการ
ประเมินอย่างต่อเนื่องจะต้องมีการประเมิน ก่อนที่จะนาโครงการไปใช้หรือนาไปปฏิบัติงานซึ่งเป็น
ขั้นตอนแรกและเมื่อนาโครงการไปปฏิบัติจะต้องมีการตรวจสอบประเนินการดาเนินงาน ผลโครงการ
เป็นขั้นตอนที่สองทันทีที่โครงการแล้วเสร็จ จะต้องมีการประเมินเพื่อตรวจสอบโครงการว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่เป็นขั้นตอนที่สาม และหลังจากนั้นจะประเมินดูว่าโครงการที่เสร็จไปแล้วจะมี
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ผลกระทบอย่างไรต่อสังคม จะให้ โครงการนั้นดาเนินต่อไปหรือจะยุติเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการ
ประเมิน หากการประเมินโครงการใดๆ เป็นไปตามขั้นตอนและตามประเภทของการประเมิน ย่อมถือ
ได้ว่าเป็นการประเมินโครงการที่สมบูรณ์และถูกต้องตามหลักวิชาการประเมิน
ขั้นตอนหรือกระบวนการของการประเมินโครงการ
ขั้นตอนการประเมินหรือกระบวนการประเมินต้องมีจุดเริ่มต้นของการกระทาและ
ดาเนินไปโดยใช้เวลาและทรัพยากรต่างๆ จนสิ้นสุดลง ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งคล้ายกันกับการเดินทางว่า
จะออกเดินทางเมื่อใด ไปโดยพาหนะอะไร ใช้เส้นทางไหน และจะถึงจุด หมายเมื่อใด ถ้าผู้ที่เดินทางมี
ข้อมูลเหล่านี้ย่อมมองเห็นภาพได้สามารถเตรียมตัวเพื่อร่วมเดินทางได้ดีขึ้น การประเมินโครงการก็
เช่นเดียวกันมีขั้นตอนการกระทาว่าจะทาอะไรบ้าง เมื่อรู้ว่าจะทาอะไรในขั้นตอนไหนจะทาให้รู้ต่อไป
ว่าจะใช้วิธีการอะไร และไปสิ้นสุดที่ไหนด้วย เกี่ยวกับขั้นตอนของการประเมินโครงการนี้มีนักวิชาการ
กาหนดไว้หลายท่าน เช่น
กฤษดา กรุดทอง (2531) กล่าวว่า การประเมินโครงการประกอบด้วยขั้นตอนการ
ดาเนินงาน 3 ขั้นตอนใหญ่ๆคือ
1) ขั้นวางแผนการประเมินโครงการ
1.1) ศึกษาตัวโครงการที่ต้องการประเมิน
1.2) กาหนดจุดมุ่งหมายการประเมิน
1.3) กาหนดเกณฑ์หรือเครื่องชี้วัดอย่างปรนัย
1.4) ออกแบบการประเมินโครงการ
1.5) กาหนดแหล่งข้อมูล
1.6) กาหนดเครื่องมือ
1.7) กาหนดวิธีวิเคราะห์ข้อมูล
1.8) กาหนดตารางปฏิบัติการประเมิน
1.9) เขียนเค้าโครงการประเมิน
2) ขั้นดาเนินการ
2.1) สร้างเครื่องมือ
2.2) เก็บรวบรวมข้อมูล
2.3) วิเคราะห์ข้อมูล
2.4) ตีความ
2.5) สรุปผล
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3) ขั้นเสนอรายงาน
3.1) เขียนรายงาน
3.2) เสนอผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประชุม รอดประเสริฐ (2535) กล่าวว่า การประเมินโครงการนอกจากจะประเมิน
โครงการทั้งหมดโดยส่วนรวมแล้ว แต่ละส่วนของโครงการจะต้องได้รับการประเมินควบคู่กันไปด้วย
เสมอ คือ การประเมินข้อมูลนาเข้า (Input) การประเมินตัวกระบวนการ (Process) และการ
ประเมินผลงาน (Output) ซึง่ แต่ละส่วนและโดยทั้งหมดของโครงการจะประกอบด้วยขั้นตอนที่ สาคัญ
ดังนี้
1) การศึกษาและพิจารณาถึงรายละเอียดของวัตถุประสงค์โครงการ ซึ่งเป็นการ
ประเมินเพื่อให้ทราบว่า โครงการที่กาหนดขึ้นนั้นมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่สามารถดาเนินการ
ได้ ห รื อ ไม่ จะมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ มี ค วามเฉพาเจาะจงและปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งไรการ
ประเมินผลโครงการในขั้น ตอนนี้ถือได้ว่าเป็นการประเมินก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานจริง เป็นการ
ตรวจสอบและทบทวนความเรียบร้อยวัตถุประสงค์โครงการเป็นสาคัญ
2) การศึกษาความเป็นไปได้ของข้อมูล ซึ่งเป็นการประเมินข้อมูลและทรัพยากร
ต่างๆที่ จ ะต้องใช้ดาเนิ น การว่ายั ง มีความเหมาะสมเพี ยงพอที่ จะใช้ป ฏิบัติง านหรือ ไม่ ข้อ มูล และ
ทรัพยากรที่มีอยู่สามารถที่จะสนองตอบวัตถุประสงค์ได้มากน้อยเพียงใดและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ยังจะใช้ทรัพยากร การประเมินในขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบทบทวนความเหมาะสมของทรัพยากร
ที่จะต้องใช้เพื่อการบริหารโครงการ
3) การเก็บรวบรวมและการกระทากับข้อมูลและทรัพยากร ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ถึง
กระบวนการในการดาเนินโครงการในลักษณะเป็นการเก็บรวบรวมและจาแนกข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่
เป็นสัดส่วน และให้มีความเป็นจริงมากที่สุด การประเมินในขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบกระบวนการ
ว่าเหมาะสมกับข้อมูลหรือทรัพยากรที่นาเข้าหรือไม่
4) การวิเคราะห์ การแปลความหมายและการสรุปผลซึ่งเป็นขั้นตอนที่ข้อมูลได้ผ่าน
กระบวนการเรียบร้อยแล้ว และผู้ประเมินจะต้องทาการวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นว่าเป็นเช่นใดตรงตาม
วัตถุประสงค์หรือมาตรฐานที่กาหนดไว้หรือไม่ จะมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ดียิ่งขึ้นในลักษณะใดและ
ผลที่ เกิ ดขึ้ น จะมี แนวโน้ มไปในลั กษณะใด การประเมิ นในขั้น ตอนนี้ เป็ นการประเมิ นผลงานของ
โครงการที่เกิดขึ้นว่าเป็น โครงการที่ให้ ผลประโยชน์คุ้มค่ากั บการดาเนินงานหรือไม่ ควรปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นแล้วดาเนินงานต่อไป หรือจะล้มเลิกยุติโครงการ
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2540) ได้กล่าวไว้ว่ากระบวนการประเมินโครงการมีขั้นตอน
ดังนี้
1) หลักการเหตุผลและความสาคัญของการประเมินโครงการ
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2) ประเมินโครงการเพื่ออะไร การกาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ
3) ประเมินอะไร การวิเคราะห์โครงการ
4) ประเมินได้อย่างไร การออกแบบการประเมิน
5) ข้อมูลที่ต้องการมีอะไรบ้าง/จะได้ข้อมูลเหล่านั้นด้วยวิธีใด
6) จะแปลงและย่อสรุปข้อมูล เพื่อให้มีความหมายได้อย่างไร การวิเคราะห์ข้อมูล
7) ผลประเมิ น เป็ น อย่ างไรจะให้ ผู้ มี ห น้ า ที่ตั ด สิ นใจทราบได้ อย่ า งไร การเขี ย น
รายงานและการรายงานผลการประเมิน
7.5. คุณลักาณะของการประเมินโครงการที่ดี
ทุกขั้นตอนของการประเมินงานเกี่ยวกับการประเมินโครงการ นับว่ามีความสาคัญ
อย่างยิ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งผลของการประเมินที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ การประเมินผลโครงการที่ดี
ควรมีลักษณะดังนี้ (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2524)
1) มีความเที่ยงตรงสูง (Reliability)
2) มีความตรงสูง (Validity)
3) มีความเป็นปรนัยหรือวัตถุวิสัย (Objectivity)
4) ครอบคลุมเรื่องราวที่ต้องการประเมินอย่างครบถ้วน
5) มีความสะดวกและประหยัดอีกทั้งมีความเป็นไปได้สูง
6) ต้องให้ผลประเมินเป็นที่ยอมรับ (Creditibility) ของทุกฝุาย
7) ต้องให้การประเมินแก่ผู้บริหารทันท่วงที ( Timeliness)
8) ควรรบกวนผู้เข้ารับการอบรมน้อยที่สุด
9) ควรทาให้ผสมผสานกับกิจกรรมการประชุมมากที่สุด
10) ควรมี ก ารวางแผนการประเมิ น ก่ อ นมี ห รื อ เริ่ ม โครงการ ตลอดจนก าหนด
แผนการประเมิน (Evaluation Schedule) ให้เด่นเป็นขั้นตอน
7.6 ประโยชน์ของการประเมินโครงการ
นักการศึกษาหลายท่านกล่าวเป็นข้อ สรุปที่แสดงถึงความสาคัญหรือประโยชน์ของ
การประเมินโครงการดังนี้
เยาวดี รางชัยกูลวิบูลย์ศรี (2542) ได้ชี้ให้เห็นประโยชน์ของการประเมินโครงการ
ดังนี้
1) เป็ น เครื่ อ งมื อของการรับ รองคุ ณภาพในการให้ บริ การ ถึงแม้จ ะไม่ส ามารถ
ประกันผลสัมฤทธิ์ขั้นสูงสุดของโครงการได้ แต่ก็สามารถจะรับรองคุณภาพของการให้บริก ารในระดับ
หนึ่งได้
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2) ช่วยให้ผู้สนับสนุนด้านเงินทุน ได้รับทราบปัญหาหรืออุปสรรคในการดาเนินงาน
ของโครงการ โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์จากสภาพการณ์ที่เป็นจริง
3) ช่วยให้ได้ข้อมูล ซึ่งเป็นสารสนเทศที่มีคุณค่าสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) ช่วยชี้ให้เห็นความสาคัญของแต่ละโครงการตามลาดับก่อนหลัง โดยสามารถจะ
ทราบได้ว่า โครงการใดมีความจาเป็นเร่งด่ วนกว่ากัน ทั้งนี้เพื่อช่วยลดความกดดันจากอานาจทาง
การเมือง อันเนื่องมาจากโครงการมีจานวนมาก
5) ช่ ว ยให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ปู อ นกลั บ จากผู้ รั บ บริ ก าร ข้ อ มู ล ประเภทนี้ ท าให้ ท ราบถึ ง
ข้อจ ากัดและปั ญหาต่างๆ ในการปฏิบั ติงาน เพื่ อนาปรับปรุ งโครงการ ตลอดจนเพื่อก่อให้ เกิ ด
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ
6) ช่วยให้ทราบถึงผลผลิตของโครงการทั้งในด้านที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์
ควบคู่กันไปถึงแม้ว่าการดาเนินโครงการต่างๆ ล้วนแต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ผลผลิตที่พึงประสงค์
เป็นหลัก แต่ในความเป็นจริงแล้ว ก็อาจจะมีบางส่วนที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นตามมาด้วย
ประชุ ม รอดประเสริ ฐ (2535) กล่ าวเป็น ข้อ สรุ ปที่ แสดงถึ งความส าคั ญหรื อ
คุณประโยชน์ของการประเมินโครงการได้ดังนี้
1) ช่วยให้การกาหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการดาเนินงานมีความชัดเจน
ขึ้น กล่าวคือ ก่อนที่โครงการจะได้ รับการสนับสนุนให้นาไปใช้ย่อมจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่าง
ละเอี ย ดจากผู้ บ ริ ห ารและผู้ ป ระเมิน ส่ ว นใดที่ ไ ม่ ชัด เจน เช่ น วั ต ถุ ป ระสงค์ห รื อ มาตรฐานในการ
ดาเนิ นงานหากขาดความแน่ นอนแจ่มชัดจะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องชัดเจน
เสียก่อนฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าการประเมินโครงการมีส่วนช่วยทาให้โครงการมีความชัดเจนและสามารถ
ที่จะนาไปปฏิบัติอย่างได้ผล มากกว่าโครงการที่ไม่ได้รับการประเมิน
2) ช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือเกิดประโยชน์เต็มที่ ทั้งนี้เพราะ
การประเมินโครงการจะต้องวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการ ข้อมูลใดหรือปัจจัยใดที่เป็นปัญหาจะได้รับ
การปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานหรื อใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมคุ้มค่าทรัพยากร
ที่ไม่จะเป็นหรือมีมากเกินไปจะได้รับการจัดสรรให้อยู่ในจานวนหรือปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอแก่
การดาเนินงาน ทรัพยากรที่ไม่จาเป็นหรือมีมากเกินไปจะได้รับการตัดทอน และทรัพยากรใดที่ขาด
ก็จะได้รับ การจัดหาเพิ่มเติม การประเมินโครงการจึงมีส่ วนที่ทาให้ การใช้ทรัพยากรของโครงการ
เป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
3) ช่วยให้แผนงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ เมื่อโครงการได้รับการตรวจสอบ
วิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขให้ดาเนินการไปด้วยดี ย่อมทาให้ดาเนินไปด้วยดีและบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ได้
กาหนดไว้
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4) ช่วยในการแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบ ของโครงการและทาให้โครงการมีข้อ
ที่ทาให้เกิดความเสียหายลดน้อยลง
5) ช่วยควบคุมคุณภาพของงานเนื่ องจากการประเมินโครงการเป็นการตรวจสอบ
และควบคุมการดาเนินงานอย่างมีระบบและมีความเป็นวิทยาศาสตร์อย่างมาก คือ ทั้งข้อมูลนาเข้า
(Input) กระบวนการ (Process) และผลงาน (Output) จะได้รับการตรวจสอบประเมินผลทุกขั้นตอน
ส่วนใดที่เป็นปั ญหาหรือไม่มีคุณภาพจะได้รับการพิจารณาย้อนกลั บ (Feedback) เพื่อให้มีการ
ดาเนินงานใหม่จนกว่าจะเป็นไปตามมาตรฐานหรือเปูาหมายที่ต้องการ
6) มีส่วนช่วยในการสร้างขวัญและกาลังใจให้ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการเพราะการ
ประเมินโครงการมิใช่เป็นการควบคุมบังคับบัญชาหรือสั่งการ แต่เป็นการศึกษาวิเคราะห์เพื่อการ
ปรับปรุงแก้ไขและเสนอแนะวิธีการใหม่ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติโครงการ ทาให้ผลงานที่ได้เป็นที่ยอมรับ
ของผู้เกี่ยวข้องทั้งปวง ทาให้ผู้ปฏิบัติมีกาลั งใจ มีความพึงพอใจ และมีความตั้งใจกระตือรือร้นที่จะ
ปฏิบัติงานต่อไปและมากขึ้น
7) ช่วยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการ เพราะการประเมินโครงการจะทาให้
ผู้บริหารได้ทราบถึงอุปสรรคปัญหาข้อดี ข้อเสีย ความเป็นไปได้ และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
การดาเนินการโครงการ
7.7 รูปแบบหรือโมเดลการประเมินโครงการแบบจาลองซิป (CIPP Model)
สุขุม มูลเมือง (2530) ให้ความหมายของการประเมินแบบ CIPP Model ว่าเป็น
รูปแบบการประเมินที่เสนอโดย Stufflebeam แห่งมหาวิทยาลัย Ohio State University
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็น Model ที่ได้รับความสนใจจากนักประเมินผลเป็นอย่างมาก ในปัจจุบันคาว่า
CIPP เป็นคาย่อมาจากคาว่า Context, Input, Process และ Product รูปแบบของการประเมินโดย
CIPP Model นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลหรือสารสนเทศเพื่อนาไปใช้ในการตัดสินใจหา
ทางเลือกที่เหมาะสมในการประเมินนั้นมุ่งที่จะประเมินจากสิ่งที่จะประเมิน 4 ประการ ด้วยกันคือ
1) สภาพแวดล้อม (Context) เพื่อพัฒนาจุดมุ่งหมายของโครงการ
2) ปัจจัยนาเข้า (Input) เพื่อการออกแบบโครงการ
3) กระบวนการ (Process) เพื่อประเมินขั้นตอนในการดาเนินงานตามโครงการ
4) ผลผลิต (Product) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ตามโครงการดังรายละเอียดต่อไปนี้
การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการประเมินความ
ต้องการหรือความจาเป็ นเพื่อจัดทาโครงการหรือจัดล าดับความสาคัญของโครงการ และกาหนด
จุดมุ่งหมายของโครงการต่างๆ ซึ่งทาได้โดยศึกษาสภาวะแวดล้อมต่างๆที่มีผลกระทบต่อโครงการ
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วิธีการประเมินสภาวะแวดล้อมมี 2 วิธี คือ
1) Contingency Model เป็นการประเมินสภาพวะแวดล้อเพื่อหาโอกาสแรงผลักดัน
จากภายนอกระบบ (Opportunities and pressure outside of the mediate system) เพื่อให้ได้
ข้อมูลมาใช้พัฒนา ส่งเสริมโครงการให้ดีขึ้นโดยใช้การสารวจปัญหาภายในขอบเขตที่กาหนดอย่าง
กว้างๆ
2) Congruence Model เป็นการประเมินโดยการเปรียบเทียบระหว่าง การปฏิบัติ
จริง (Actual Result) กับวัตถุประสงค์ที่วางไว้ การประเมินแบบนี้ทาให้เราทราบว่า วัตถุประสงค์
ใดบ้างที่ไม่สามารถจะบรรลุเปูาหมายได้
การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) เป็นการประเมินความพอเพียง
ของปัจจัยเบื้องต้น ซึ่งมักจะประเมินในเรื่องต่างๆคือ
1) ความสามารถของหน่วยงานหรือตัวแทนในการจัดโครงการ
2) ยุทธวิธีที่ใช้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
3) การได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้โครงการดาเนินไปได้ เช่น
หน่วยงานที่จะช่วยเหลือ เวลา เงินทุน อาคารสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือ
การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินว่า ได้นา
โครงการปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว้หรือไม่ ซึ่งทาได้ 2 ลักษณะคือ ประเมินก่อนนาไปปฏิบัติจริงและ
ประเมินกระบวนการขณะปฏิบัติอยู่ ซึ่งจะให้ได้ผลทันท่วงที เพื่ อจะนาไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ
ดาเนินโครงการอันจะนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการประเมินผลลัพธ์ที่ได้ว่า
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของโครงการหรือไม่ ซึ่งอาจทาได้ทันทีที่โครงการสิ้นสุดลง และมีการติดตาม
ผลการปฏิบัติงานต่อมาอีกระยะหนึ่ง ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการรับรอง การล้มเลิกหรือการ
ปรับขยายโครงการ
จาเนียร สุขหลาย (2540) กล่าวว่า แบบจาลองซิปจะประเมินในเรื่องต่างๆ ดังนี้คือ
1) การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการวางแผนในการกาหนดวัตถุประสงค์ (Planning Decisions)
2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับ
โครงการสร้างเพื่อกาหนดรูปแบบของโครงการ (Struturing Decisions)
3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการตัดสินใจในด้านการ
ประยุกต์ใช้เพื่อควบคุมการดาเนินการของโครงการไปปฏิบัติ (Implementing Decisions)
4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการตัดสินใจเพื่อตัดสินและดู
ผลสาเร็จของโครงการหรือทบทวนโครงการ (Recycling Decisions)
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ทิศนา แขมณี (2546) กล่าวว่า ถึงการประเมินตามแบบจาลองซิป (CIPP Model)
ของ Stuffle Beam ดังนี้
Context Evaluation หมายถึง การประเมินผลวัตถุประสงค์ หรือจุมุ่งหมายต่างๆ
Input Evaluation หมายถึง การประเมินผลระบบโครงสร้าง รวมทั้งระบบการ
จัดการบริหารต่างๆด้วย
Process Evaluation หมายถึง การประเมินผลกรจัดกิจกรรมต่างๆ
Product Evaluation หมายถึง การประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมนั้น
การใช้แบบจาลองซิปอย่างเต็มรูปจะให้สารสนเทศแบบสะสม กล่าวคือการตัดสินใจ
หลั ง จากการประเมิ น สภาวะแวดล้ อ มแล้ ว จะเป็ น แนวทางส าหรั บ การประเมิ น ปั จ จั ย เบื้ อ งต้ น
การประเมินการะบวนการการประเมินผลผลิต ขณะเดียวกันการตัดสิ นใจหลังการประเมินปัจจัย
เบื้ อ งต้ น แล้ ว จะเป็ น แนวทางในการประเมิน กระบวนการและการประเมินผลผลิ ต และจากการ
ประเมินกระบวนการและผลผลิต ผลที่ได้จะย้อนกลับไปสู่การตัดสินใจเลือกวัตถุประสงค์และการ
เลือกแนวทางในการจัดโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์อีกด้วย (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2524) และ
เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์และขั้นตอนของการประเมินแบบจาลองซิป และประเภทของการตัดสินใจ
สรุปเป็นแผนภาพดังภาพที 8
สรุปความสัมพันธ์ของประเภทการประเมินและประเภทของการตัดสินใจ ได้ดังนี้
ประเภทของการประเมิน
การประเมินสภาวะแวดล้อม

ประเภทของการตัดสินใจ
การตัดสินใจเลือกวัตถุประสงค์

(Context Evaluation)
การประเมินปัจจัยเบื้องต้น
(Input Evaluation)
การประเมินกระบวนการ
(Process Evaluation)
การประเมินผลผลิต
(Process Evaluation)

การเลือกแผนกการจัดแผนงานาทีเ่ หมาะสมทีส่ ุด

การนาแผนที่วางไว้ไปปรับปรุง

การปรับปรุงขยายงานหรือควรล้มเลิก

ภาพที่ 8 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินกับการตัดสินใจ
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จากภาพแสดงให้เห็นว่า โมเดลซิป แบ่งการประเมินเป็น 4 ประเภท และเพื่อให้
สอดคล้องกับการพัฒนาโครงการด้วยการแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ระยะ คือ
1) การประเมิ น ก่ อ นเริ่ ม โครงการ ซึ่ ง เป็ น การประเมิ น เพื่ อ วางแผนโครงการ
การกาหนดวัตถุประสงค์และวิธีการของโครงการ โดยเขียนในรูปเอกสารโครงการ
2) การประเมินขณะดาเนินโครงการ ในรูปแบบซิป คือ การประเมินกระบวนการ
ในระหว่างนาโครงการที่วางแผนไว้ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อศึกษาจุดอ่อนและจุดแข็ง ตลอดจนปัญหาและ
อุปสรรคของการดาเนินโครงการ
3) การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการซึ่งรูปแบบซิป เรียกว่า การประเมินผลผลิตของ
โครงการ เป็นการประเมินที่มุ่งตอบคาถามว่า โครงการประสบผลสาเร็จตามที่วางไว้หรือไม่ผลผลิต
ของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ผลการดาเนินงานคุ้มค่าเพียงใด
รูปแบบของการประเมินผลโครงการโดยทั่วไป จะวางให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และการดาเนินงานของโครงการนั้น ในกรณีที่การประเมินโครงการมีลักษณะเป็นแบบการประเมิน
ความก้าวหน้า เพื่อบ่งชี้จุดเด่นและจุดด้อย ซึ่งจะนาผลไปปรับปรุงกิจกรรมแผนการได้ทันท่วงทีและมี
การประเมิน รวมสรุ ป หลั งโครงการสิ้ นสุ ดแล้ ว เพื่ อบ่ง ชี้ถึง ผลสั มฤทธิ์ของโครงการ แบบจ าลอง
ที่เหมาะสมจะใช้เป็นกรอบความคิดในการประเมินผลดังกล่าว คื อ แบบจาลองซิป (CIPP Model)
ของแดเนียล แอลสตัฟเฟิลบีม (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2524) ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ใช้แบบจาลองซิป
มาประยุกต์ใช้ในการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2540) กล่าวอีกลักษณะหนึ่ง คือการนาแบบจาลองซิปมาใช้
ร่วมกับแนวคิดในรูปแบบอื่นๆอาทิ แบบจาลองเคาน์ทิแนนซ์ของสเตค (Stake’s Contenance
model) แบบจาลองความไม่สอดคล้องของโพรวัส (Provus’s Discrepancy model) แบบจาลอง
เพื่ อ การประจั ก ษ์ แ จ้ ง ของแฮมิ ล ตั น และพาร์ เ ลตต์ (Harmilton&Paroett’Iiumination) และ
แบบจาลองการวิจารณ์เชิงการศึก ษาของเอสไซเนอร์ (Esiner’s Education Criticsism) แม้กระทั่ง
การใช้ร่วมกับแบบจาลองการตอบสนอง (Stake’s Responsive model) ดังเห็นได้จากงานวิจัยของ
Sohn ทาการวิจั ยเรื่องผลการการใช้แบบจาลองการรักษายาบาลในการประเมินหลักสูตรการ
รักษาพยาบาล และ Rendulic ทาการวิจัยเรืองการตรวจหาวิธีประเมินคุณค่าที่มีศักยภาพและความ
ตรงของแบบจาลองการประเมินหลักสูตร ICE model การใช้ในลักษณะนี้เป็นการสังเคราะห์แนวคิด
ในกาประเมิน หลายๆแนวคิด เพื่อหารูปแบบการประเมินที่เหมาะสมกับการดาเนินงานในแต่ล ะ
โครงการ
กล่าวโดยสรุปได้ว่าแบบจาลองซิป (CIPP Model) เป็นรูปแบบที่สามารถประเมินได้
ทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นการประเมินตั้งแต่บริบทหรือ สภาพแวดล้อม (Context) ปัจจัย
นาเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) รูปแบบนี้จึงสามารถให้ข้อมูล
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ค่อนข้างละเอีย ดแก่ผู้ บริ หารในการประเมินโครงการต่างๆ ทาให้ผู้ บริหาร สามารถตรวจสอบหา
ข้อบกพร่องในการดาเนินงานได้ทุกขั้นตอน และแก้ไขได้ทันเวลา ผลจากการประเมินโครงการโดยการ
ใช้รูปแบบจาลองซิป (CIPP Model) จะช่วยในการตัดสินใจทาการเปลี่ยนแปลงหรือดาเนินโครงการ
ต่อไป จึงทาให้รูปแบบนี้เป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน
เพราะฉะนั้นในการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ของโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม ผู้วิจัยจึ งได้ประยุกต์รูปแบบจาลองซิป (CIPP Model) ทั้งระบบมา
ใช้ในการประเมิน โดยประเมินตั้งแต่บริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context) คือ
การประเมินในเรื่องเกี่ยวกับการนานโยบายเกี่ยวกับการปูองกันสารเสพย์ติ ดและ
อบายมุขขอรัฐและของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งการนาสถานการณ์ปัจจุบัน สภาพปัญหาสารเสพ
ติดมาใช้
การประเมิ น ด้ า นปัจ จั ย เบื้ อ งต้ น (Input) เป็ น การประเมิ น ด้า นความพร้ อ มของ
โครงสร้ า งในการด าเนิ น งานโครงการ เปูาหมาย ยุทธศาสตร์ มาตรการและแนวการด าเนินงาน
โครงการประเมินความพร้อมด้านบุคลากร งบประมาณ ระยะเวลา สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และการบริหาร
จัดการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
การประเมินด้านกระบวนการ (Process) เป็นการประเมินเกี่ยวกับการศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ การวางแผนการดาเนินงานโครงการ แผนปฏิบัติการ วิธีดาเนินงาน
การดาเนินงานตามแผน เช่น การพัฒนาบุคลากร การวิเคราะห์คัดกรองนักเรียน การจัดทาข้อมูล
นักเรี ย น การจั ดกิจ กรรมเสริม รวมทั้งการนิเทศ ติดตาม กากับการดาเนินงานโครงการและการ
ประเมินผล
การประเมินด้านผลผลิต (Product) เป็นการประเมินใน 3 ส่วน ได้แก่ สถานศึกษา
ว่าสภาพปัญหาและสถานการณ์เสี่ยงลดลงหรือปลอดจากสารเสพย์ติด การพนัน การทะเลาะวิวาท
และสื่อลามกอนาจาร นักเรียนว่ามีภูมิคุ้มกัน มีทักษะการปฏิเสธ มีความเอื้ออาทรต่อกันมีการเข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการ และชุมชนใกล้เคียง ว่า ให้การยอมรับและให้ความร่วมมือ มากน้อยเพียงใด
8.

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับที่ใช้แบบจาลองซิป (CIPP Model)
มีผู้ทาการวิจัยไว้หลายท่านโดยใช้รูปแบบจาลองซิป (CIPP Model) ดังนี้
สมจิต แก้วแสงขวัญ (2545) ได้ทาการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการโรงเรียนสีขาวของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม โดยใช้แบบจาลอง (CIPP Model) ผู้ให้
ข้อมูลมีทั้งหมด 6 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทน
นักเรี ยน ตัวแทนผู้ นาชุมชน และตัวแทนผู้นาภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมโรงเรียนละ 6 คน จานวน
29 โรงเรียนเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (ratting scale) 5 ระดับ และ
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แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ
One way ANOVA โดยพบว่า 1. การดาเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาว ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สั ง กั ด สามั ญ ศึ ก ษา จั ง หวั ด นครปฐม โดยภาพรวมและรายด้ า น คื อ ด้ า นสภาพแวดล้ อ ม
ด้า นกระบวนการด้ า นผลผลิ ต และด้ า นทั ศ นคติ ที่ มี ต่ อ การด าเนิ น งานโครงการอยู่ ใ นระดั บ มาก
ส่วนด้านความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้นอยู่ในระดับปานกลาง 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างต่อการดาเนินโครงการโรงเรียนสีขาวระหว่างเพศชายกับเพศหญิง พบว่าไม่แตกต่างกัน
ทั้งภาพรวมและรายด้าน สาหรับการเปรียบเทียบระหว่าง 6 กลุ่ม พบว่าทัศนคติที่มีต่อการดาเนินงาน
โครงการโรงเรียนสีขาวด้านความรู้ความเข้าใจโครงการโรงเรียนสีขาว ระหว่างครูผู้รับผิดชอบโครงการ
กับผู้นาภูมิปัญญาท้องถิ่นและระหว่างนักเรียน กับผู้นาท้องถิ่น แตกต่างกันอย่างมีนัย สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และในภาพรวม ระหว่างนักเรียนกับผู้นาภูมิปัญญาท้องถิ่น แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นเดียวกัน
สุภาวดี นุกุลเสาวลักษณ์ (2545) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่องการประเมินโครงการโรงเรียนสี
ขาวในวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 7 โดยใช้แบบจาลองซิป (CIPP Model) โดยใช้
แบบสังเกต และแบบตรวจสอบรายการ เพื่อสารวจบริบทของสถานศึกษาที่ได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง และรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร รายงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อรวบรวม
ข้อมูลจากผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้เกี่ ยวข้องกับโครงการจากภายนอกสถานศึกษา ผลการวิจัย
พบว่า 1. องค์ประกอบด้านบริบท ผลการประเมินความพร้อมด้านบริบทของสถานศึกษาทั้ง 4 แห่ง
ต่อการดาเนินโครงการ ใน 2 ประกอบย่อยตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินจานวน7 ข้อพบว่า
ทั้ง 4 วิทยาลัยมีสภาพเข้าเกณฑ์ระดับดีมาก 2. องค์ประกอบด้านปัจจัยเบื้องต้น ผลการประเมินตาม
ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินจานวน 11 ข้อ พบว่าทั้ง 4 วิทยาลัยมีสภาพเข้าเกณฑ์ระดับดีมาก
3. องค์ป ระกอบด้านกระบวนการ ผลการประเมินกระบวนการดาเนินโครงการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการใน 2 องค์ประกอบย่อย ตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินจานวน 10 ข้อ
พบว่ามี 2 วิทยาลัยดาเนินการเข้าเกณฑ์ในระดับดีมาก และอีก 2 วิทยาลัยดาเนินการในระดับพอใช้
4. องค์ประกอบด้านผลตามวัตถุประสงค์ ผลการประเมินการบรรลุผลตามวั ตถุประสงค์โครงการใน
2 องค์ประกอบย่อย ตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินจานวน 7 ข้อ พบว่า วิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง
สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์เข้าเกณฑ์ ระดับดีมาก
ชลนันท์ พลายระหาญ (2555) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านของโรงเรียนในอาเภอเขาคิชฌกูฏ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนใน
อาเภอเขาคิช ฌกู ฏ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2จาแนกตามตาแหน่ง
เครื่องมือที่ใช้ได้แก่แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับจานวน 40 ข้อ
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กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารและครูผู้สอนจานวน 108 คน สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ คะแนน
เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที t-test ผลการวิจัยพบว่า การประเมินโครงการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนในอาเภอเขาคิชฌกู ฏ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้าน
กระบวนการ รองลงมาด้านผลผลิต ด้านบริบท และด้านปัจจัย ตามลาดับ ผลการเปรียบเทียบการ
ประเมิน โครงการส่ งเสริมนิ สั ย รั กการอ่านของโรงเรียนในอาเภอเขาคิชฌกู ฏ ส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 จาแนกตามตาแหน่งที่มีตาแหน่งต่างกันโดยรวมและรายด้านมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
สุรีย์ เกิดในหล้า (2553) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรีย นโรงเรีย นทัพราชวิทยา จั งหวัดสระแก้วโดยมีวั ตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดาเนินงาน
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนทัพราชวิทยา จังหวัดสระแก้ว และเพื่อ เปรียบเทียบผล
การดาเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนทัพราชวิทยากับเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ผลการวิจัยพบว่าผลการประเมินโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากแสดงว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมิ น เมื่ อเรี ย งล าดั บ จากค่ า เฉลี่ ย มากไปหาน้อ ย ได้ ดั ง นี้ ด้ า นผลผลิ ต ด้ า นบริ บท ด้ า นความ
เหมาะสมของกระบวนการดาเนินงาน และด้านความเพียงพอของปัจจัย
ณัฐพร เล็กเสิศศิริวงศ์ (2536) ทาการวิจัยเรื่อง การประเมินผลโครงการฝึกอบรมเตรียม
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนประถมศึกษา ของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษาโดยใช้รูปแบบการประเมิน
ซิป (CIPP Model) ผู้ให้ข้อมูลคือ ครู อาจารย์ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ ที่เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 5 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่ า
ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ( x ) และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน ( S.D.) ผลการวิ จั ย พบว่ า ด้ า นบริ บ ท พบว่ า
วัตถุประสงค์ของโครงการและนโยบายการฝึกอบรมสอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาผู้บริหารและ
แผนการจัดการฝึกอบรมสอดคล้องกับแผนที่ปฏิบัติจริง ด้า นปัจจัยเบื้องต้น พบว่า ความพร้อมของ
ปัจจัยที่ใช้ในการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก ด้านการจัดอาหาร อยู่ในระดับปานกลาง ความพร้อมของ
วิทยากรอยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการ พบว่า มีปัญหาอยู่ ในระดับน้อย ด้านผลผลิตพบว่า สภาพ
การจัดฝึกอบรมมีความเหมาะสมระดับมาก ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ที่กาหนดทุกคน
เที ย นสิ น ทบศิ ล ป์ (2538) ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง การประเมิ น ผลโครงการพั ฒ นาคุ ณ ธรรม
ข้าราชการ“ชีวิตดีมีคุณค่า” ของสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดยใช้รูปแบบจาลอง
(CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม ผู้ให้ข้อมูลได้แก่คณะกรรมการดาเนินโครงการ และข้าราชการครูที่
ผ่านการอบรม รวมทั้งสิ้น 342 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป SPSS/PC คานวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( S.D.) ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านปัจจัยเบื้องต้น ได้แก่ บุคลากร สถานที่ฝึกอบรม และสื่อ
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อุปกรณ์ มีความเหมาะสมในระดับมาก ส่วนงบประมาณมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 2) ด้าน
กระบวนการดาเนินงาน ได้แก่ หลักสูตร วิทยากร และกิจกรรมในกระบวนการฝึกอบรม มีความ
เหมาะสมในระดับมาก เนื้อหาวิชาในหลักสูตรมีประโยชน์ สอดคล้องและตอบสนองวัตถุประสงค์ของ
โครงการวิ ท ยากรตรงต่ อ เวลาเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ให้ เ กี ย รติ แ ละยกย่ อ งผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม 3)
ข้าราชการผู้ผ่านการอบรมได้นาความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในระดับมาก และให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
อวยพร ตั้งธงชัย (2539) ทาการวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชน
ดีเด่น ทางการกีฬาโดยใช้แบบจ าลองซิป ของสตั ส เฟิล บีม ผู้ ให้ ข้อมูล คือ ผู้ เกี่ยวข้องกับโครงการ
ในระดับต่างๆ ได้แก่คณะกรรมการดาเนินงาน อาจารย์ที่ปรึกษา ประจาตัวนิสิตและบัณฑิต รวม
416 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการประเมินสรุป
ดังนี้ ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ โครงการกาหนด
วิธีการคัดเลือกมีความเหมาะสมมาก แต่ควรมีการทบทวนเกณฑ์การคัดเลือกด้านกระบวนการพบว่า
การดาเนินการและการจัดบริการสวัสดิการของโครงการมีความเหมาะสมในระดับปานกลางแต่การ
ดาเนินการของโครงการยังขาดความชัดเจน ต่อเนื่อง และความเข้าใจที่สอดคล้องกัน ด้านผลผลิต
พบว่านิสิตส่วนมากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมระหว่าง 2.01-2.50 ระดับความสามารถทางทักษะกีฬาคงเดิม
สาหรับบัณฑิตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ ในระดับพอใช้ถึงปานกลาง รวมทั้งมีเจตคติที่ดีและความ
พึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก
สาหรับงานวิจัยต่างประเทศทีใช้การประเมินแบบจาลองซิป (CIPP Model)
Sohn (1994 อ้างถึงในกฤติยา วงศ์ก้อม, 2540) ทาการวิจัยเรื่องผลของการใช้แบบจาลอง
การรักษาพยาบาลในการประเมินหลักสูตรการรักษาพยาบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อการรักษาผลจากการ
ใช้แบบจาลองในการประเมินหลักสูตรการรักษาพยาบาล แบบจาลองการรักษาพยาบาลเป็นการรวม
แนวคิดการประเมินจากหลากหลายแนวคือ ซึ่งแยกได้เป็น 2 ส่วนคือ ในส่วนของรูปแบบการประเมิน
สังเคราะห์แนวคิดจากแบบจาลองซิปของสตัฟเฟิลบีม แบบจาลองเคาน์ทิแนนซ์ของ สเตค (Stake’s
Coutenance model) และแบบจาลองความไม่สอดคล้องของโพรวัส (Provus’s Discrepancy
model) ในส่วนของการฝึกภาคปฏิบัติซึ่งเป็นการประเมินเชิงคุณภาพ ส่วนการสังเคราะห์แนวคิดจาก
แบบจาลองซิป ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebean’s CIPP model) ผลการประเมิน พบว่า แบบจาลอง
การรักษาพยาบาลสามารถมีความเหมาะสมกั บการประเมินหลักสูตรการรักษาพยาบาล และแนะนา
ข้อเสนอแนะว่า ควรนาแบบจาลองไปใช้ในบริบทอื่นที่มีหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
Rendulic (1995 อ้างถึงในกฤติยา วงศ์ก้อม, 2540) ทาการวิจัยเรื่อง การตรวจหาวิธี
ประเมินคุณค่าที่มีศักยภาพและความตรงของแบบจาลองการประเมินหลักสูตร (ICE model) มี
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วัตถุประสงค์เพื่อที่พัฒนาแบบจาลองการประเมินหลักสูตรจากหลายๆแนวคิดให้เป็นแบบจาลองการ
ประเมินหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชน (Community Collage) และทาการทดสอบวิธีการตัดสินคุณค่า
และความตรงของโมเดลที่พัฒนาขึ้น นั่นคือ ICE model ซึ่งเป็นการสั งเคราะห์แนวคิด จาก
แบบจาลองซิป ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam’s CIPP model)และแบบจาลองเคาน์ทิแนนซ์ของส
เตค (Stake’s Coutenance model) แบบจาลองที่พัฒนาขึ้น (ICE model) ได้นาไปใช้ในการ
ประเมินหลักสูตรการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน ซึ่งเป็นการศึกษานาร่อง และทาการวิเคราะห์ผลการ
ประเมิน (metaevaluation) พบว่า ICE model มีศักยภาพและความตรงในการประเมินหลักสูตร
และยิ่งไปกว่านั้น สารสนเทศได้จากการประเมิน ยังนาไปใช้ในการตัดสิ นใจในการปรับปรุงหลักสูตร
ต่อไป
สาระสาคัญของงานวิจัยเชิงประเมินที่ใช้แบบจาลองซิปของ สตัฟเฟิลบีมเป็นกรอบแนวคิดใน
การประเมินอาจสรุ ปได้หลายลักษณะ กล่าวคือ การนาแบบจาลองซิปของสตัฟเฟิลบีมมาเป็นกรอบ
แนวคิดในการประเมิน ดังที่ ณัฐธพร เล็กเลิศศิริวงศ์ นามาประยุกต์ใช้ประเมินผลโครงการฝึกอบรม
เตรียมอาจารย์ใหญ่โรงเรียนประถมศึกษา ของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา เทียมสิน ทบศิป์
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นเรื่ อ งการประเมิ น ผลโครงการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมข้ า ราชการ “ชี วิ ต ดี มี คุ ณ ค่ า ” ของ
สานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น อวยพร ตั้งธงชัย นามาประยุกต์ใช้ในเรื่อง การประเมิน
โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา วิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การนา
รูปแบบมาประยุกต์ใช้ในลั กษณะนี้ จะเป็นประโยชน์ในการประเมินที่ใช้สารสนเทศเพื่อการวางแผน
โครงการ เพื่อการนาโครงการไปปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงโครงการอย่างทันท่วงที และยังเป็นรูปแบบที่ช่วย
ในการพัฒนาโครงการ การบริหารโครงการ ตลอดจนการกาหนดอนาคตของโครงการด้วย จึงอาจ
กล่ า วได้ ว่ า รู ป แบบของซิ ป เป็ น รู ป แบบการประเมิ น เพื่ อ การพั ฒ นาโครงการและการประกั น
ประสิทธิผลของโครงการได้เป็นอย่างดี
กล่าวโดยสรุปว่า แบบจาลองซิปของสตัสเฟิลบีม ทาให้การประเมินเป็นไปอย่างมีระบบใช้ได้
อย่ างหลากหลาย มีกระบวนการรวบรวมและสกัดข้อมูล เพื่อให้ ได้ส ารสนเทศ ทาให้ ได้ ข้อมูล ที่มี
คุณภาพเพียงพอ ครบถ้วน ประกอบการตัดสินใจได้ถูกต้องเสมอ และมีคุณค่าในการประเมินผลทาง
การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง จึงเป็นรูปแบบที่มีคุณค่ากับการนามาใช้ประเมินโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาใน
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเลือกใช้แบบจาลองดังกล่าวเป็นกรอบแนวคิดในการ
วิจัยเชิงประเมินโครงการ “สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียนกุดขอนแก่น
วิทยาคมปีการศึกษา 2559”
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9.

กรอบแนวคิดในการวิจัย
สถานภาพ

ระดับความคิดเห็น

ครู

ด้านความพร้อมของสภาพแวดล้อมหรือบริบท

นักเรียน

ด้านความพร้อมของปัจจัย

ผู้ปกครอง

ด้านกระบวนการ

[พิมพ์คาอ้างอิงจากเอกสาร

ด้านผลผลิต

