รายงานผลการสังเคราะห์ผลการดาเนินงานของโรงเรียน
***************************************************
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้า ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ
ประเด็นที่ 3.3 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาสังคม
ให้กับผู้เรียน
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัญหายาเสพติดนับวันจะมีความซับซ้อน มีเครือข่าย และกลุ่มการค้าพร้อมที่จะกระจายยาเสพติด
เข้าสู่กลุ่มเสี่ยง เยาวชนในสถานศึกษาก็เป็นเป้าหมายหนึ่งในการแพร่ระบาดของยาเสพติด การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษานั่นมุ่งเน้นสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนไม่ให้เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด และอบายมุข
มีจิตส้านึก และมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้ามาในสถานศึกษา
การที่จะท้าให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ทังด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีคุณธรรมจริยธรรม ด้าเนินชีวิต
อย่างมีความสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง สถานศึกษาต้องด้าเนินการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ โดย
สอดแทรกความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับยาเสพติด ในการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ การสร้างเสริม
ทักษะชีวิตในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมนักเรียนในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อ
ตอบสนองความสนใจและความถนัดของนักเรียนส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
มีนโยบายและ
เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านความสามารถ และทักษะ ตลอดจนคุณลักษณะที่จะช่วยเสริมสร้างให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร และมีภูมิคุ้มกันในการด้าเนินชีวิต ผู้เรียนจะต้องมีความสามารถในการ
ปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง และท้าทาย ซึ่งต้องใช้กระบวนการคิด และตัดสินใจที่เหมาะสม
และเสริมสร้างทักษะชีวิตให้ผู้เรียนคิดตระหนักรู้ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะในการจัดการกับอารมณ์ และความเครียด รู้จักสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น ด้วยการจัดการ
เรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เสริมสร้างทักษะชีวิตให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมตามวัย
วัตถุประสงค์การศึกษา
1.เพื่อรายงานผลการสังเคราะห์การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
2. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันการติดสารเสพติดในรูปแบบของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดย
เลือกกิจกรรมที่โดดเด่นและเกิดผลส้าเร็จ ของสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์
เขต 2
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5, 6 และขยายโอกาส สถานศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จ้านวน 103 โรงเรียน จ้านวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ้านวน 7,172 คน
การสังเคราะห์ครังนีใช้วิธีการศึกษาจากเอกสารรายงานผลการด้าเนินงานของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
โดย
สังเคราะห์จากกิจกรรมที่โรงเรียนด้าเนินการตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน
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นโยบายการดาเนินงาน
รัฐบาลได้ก้าหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกหน่วยงานจะต้องระดมสรรพก้าลังเข้า
ร่วมป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะ
ผู้รับผิดชอบหลัก ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555 มอบหมายให้หน่วยงาน และสถานศึกษาน้านโยบายไปสู่การปฏิบัติการ
จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ต้องด้าเนินงานตามมาตรการ 5 มาตรการ และกลยุทธ์ 4
ต้อง 2 ไม่ ดังนี
1. มาตรการป้องกัน สถานศึกษาจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามกลุ่มสนใจ เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก
และปลุกจิตส้านึกไม่ให้นักเรียนไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เช่น กิจกรรมห้องเรียนสีขาว กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมครูพระสอนศีลธรรม กิจกรรมครู D.A.R.E. กิจกรรมสภา
นักเรียน กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ เป็นต้น
2. มาตรการค้นหา สถานศึกษาจัดระบบการคัดกรอง จ้าแนกนักเรียน เช่น กิจกรรมส้ารวจสภาพ
การใช้สารเสพติด สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องรายงานในภาคเรียนที่ 1 ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม ภาคเรียนที่ 2
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน กิจกรรมการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมการจัดท้าทะเบียนกลุ่มเสี่ยงเป็นต้น
3. มาตรการรักษา สถานศึกษาจัดระบบส่งต่อกลุ่มเสพ กลุ่มติด น้าสู่การบ้าบัด เช่น การจัดค่าย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กิจกรรมจิตสังคมบ้าบัดในสถานศึกษา กิจกรรมกีฬา ดนตรีเป็นต้น
4. มาตรการเฝ้าระวัง สถานศึกษาด้าเนินการจัดให้มีนักเรียนแกนน้าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด เช่น โครงการโรงพักจ้าลองโรงเรียน กิจกรรมเพื่อนปรึกษาเพื่อน
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น To Be Number One กิจกรรมบ้านหลังเรียน เป็นต้น
5. มาตรการบริหารจัดการ มีการแต่งตังคณะกรรมการด้าเนินงาน มีแผนปฏิบัติการ มีการสนับสนุน
งบประมาณ มีการก้ากับ ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานต้นสังกัด
กลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่
1. สถานศึกษาต้องมียุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สอดคล้อง กับสภาพปัญหา
และบริบทในพืนที่
2. สถานศึกษาต้องมีแผนปฏิบัติงานยาเสพติดในสถานศึกษาที่ชัดเจน
3. สถานศึกษาต้องพัฒนาระบบงานรองรับยุทธศาสตร์ 4 ระบบ ได้แก่ ระบบป้องกัน ระบบเฝ้าระวัง
ระบบดูแลช่วยเหลือ และระบบบริหารจัดการ
4. สถานศึกษาต้องมีเครือข่ายการท างานระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน
5. สถานศึกษาไม่ปกปิดข้อมูล กลุ่มเสพ กลุ่มติด กลุ่มค้ายาเสพติด
6. สถานศึกษาไม่ผลักปัญหา ไม่ไล่นักเรียนออกจากสถานศึกษาให้น้าไปบ้าบัดรักษาเมื่อหายแล้ว ให้
กลับมาเรียนตามปกติ
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1. การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา ชั้น ป. 5, 6 หมายถึง การสร้างเสริมทักษะชีวิตเพื่อ
การป้องกันยาเสพติดในนักเรียนชัน ป.5,- 6 โดยเลือกใช้รูปแบบกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี
รูปแบบที่ 1 การจัดให้มีวิทยากรสอนทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ที่ต้องท้า
การสอนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ มีเนือหาหลักของการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด และจ้านวนชั่งโมง
การสอนใกล้เคียงกัน เช่น ครูพระสอนศีลธรรมเพื่อการป้องกันยาเสพติด ครูต้ารวจ D.A.R.E ครูสอนศาสนา ครูต้ารวจ
ครูแกนน้า หรือวิทยากรอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รูปแบบที่ 2 การจัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันยาเสพติดที่หลากหลายอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยสถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมอย่างน้อย 5 กิจกรรมจากทังหมด 10 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ต้านยาเสพติด
1. มีการจัดกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
2. มีการจัดตังกลุ่มเพื่อนปรึกษาเพื่อน (ห้องเรียนสีขาว เฉลิมพระเกียรติ)
3. มีการจัดกิจกรรมต้านยาเสพติดของสภานักเรียน
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
5. กิจกรรมจิตอาสา/บ้าเพ็ญประโยชน์
6. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดหรือการป้องกันยาเสพติด
7. กิจกรรมฝึกอาชีพ
8. กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น
Computer/Internet ค่ายเสริมทักษะการเรียนรู้ต่าง ๆ
9. กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เช่น กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี
2. การจัดกิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา หมายถึง การจัดกิจกรรมป้องกัน
เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา กระทรวงวัฒนธรรม และกรุงเทพมหานคร โดยเป็นสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับชัน ป.1 – ม.3 (ขยายโอกาส)
ม.1 - ม.6, อาชีวศึกษา สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมป้องกัน/เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอย่างน้อย 5 กิจกรรม จาก
ทังหมด 19 กิจกรรม โดยใน 5 กิจกรรมนัน จะต้องเป็นกิจกรรมส้าคัญตามยุทธศาสตร์ฯ ดังนี
1. มีวิทยากรเพื่อการป้องกันยาเสพติดเข้าสอนนักเรียนในโรงเรียน
2. มีการจัดเจ้าหน้าที่ต้ารวจประสานงานโรงเรียน
3. มีการส้ารวจ ค้นหา นักเรียนกลุ่มเสี่ยง เสพ/ติด และกลุ่มค้า
4. มีการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส้าหรับนักเรียน/นักศึกษา ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
5. มีการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส้าหรับนักเรียน/นักศึกษา ที่อยู่ในกลุ่มเสพ
6. มีการท้าจิตสังคมบ้าบัดในโรงเรียน
7. มีการส่งต่อผู้เสพ/ผู้ติด เข้ารับการบ้าบัดรักษาที่อื่น
8. มีการจัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาดต้านยาเสพติด

-49. มีการจัดกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
10. มีการจัดกิจกรรมต้านยาเสพติดของสภานักเรียน
11. มีการจัดกิจกรรมช่วงเวลาหลังเลิกเรียน
12. มีการส้ารวจพืนที่เสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาในระยะ 500 เมตร
13. มีการตรวจเยี่ยม/ตรวจตราพืนที่เสี่ยงรอบ ๆ สถานศึกษาในระยะ 500 เมตร
14. มีกิจกรรมเพื่อการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดร่วมกับผู้ประกอบการ
15. มีนักเรียนแกนน้าต่อต้านยาเสพติด- 4 16. มีครูแกนน้าที่รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด
17. มีการจัดตังเครือข่ายผู้ปกครองในสถานศึกษาและชุมชน
18. มีการจัดตังกลุ่มเพื่อนปรึกษาเพื่อน (ห้องเรียนสีขาว เฉลิมพระเกียรติ)
19. มีการจัดกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียน
หมายเหตุ : ล้าดับที่ 1-14 เป็นกิจกรรมส้าคัญตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน ฯ (รวม 14 กิจกรรม) : ล้าดับที่ 15 -19
เป็นกิจกรรมทั่วไป (รวม 5 กิจกรรม)
ผลการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/โครงการ

1
2
3
4
5
6

โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพ
คิดโรงเรียนในสังกัด
โครงการ TO BE NUMBER
ONE โรงเรียนขยายโอกาส
ในสังกัด
โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งลูกเสือ เนตรนารี
และ ยุวกาชาด
โครงการโรงพักจ้าลองใน
โรงเรียน
กิจกรรมการอบรมค่าย
เยาวชนต้นแบบ TO BE
NUMBER ONE
รายงานข้อมูล NIPA

จานวนโรงเรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรม/โครงการ/
งบประมาณ
สพป.อต.เขต 2 ส่งเสริม
สนับสนุน

กิจกรรม/โครงการ
หน่วยงานอื่นส่งเสริม
สนับสนุน

103 โรงเรียน

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
จ้านวน 150,000 บาท
-

ศพส.จังหวัดอุตรดิตถ์
จ้านวน 100,000 บาท
ศพส.จังหวัดอุตรดิตถ์
จ้านวน 10,000 บาท

103 โรงเรียน

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
จ้านวน 115,310 บาท

ส้านักงานลูกเสือแห่งชาติ
จ้านวน 30,000 บาท

37 โรงเรียน

-

103 โรงเรียน

-

ศพส.จังหวัดอุตรดิตถ์
จ้านวน 105,000 บาท
ศพศ.อ้าเภอน้าปาด จังหวัด
อุตรดิตถ์ 265,000 บาท

103 โรงเรียน

สพฐ. จ้านวน 10,000 บาท

26 โรงเรียน

-

-5ประโยชน์ที่ได้รับ
ด้านนักเรียน
1. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100
2. นักเรียนเกิดจิตส้านึก ที่จะห่างไกลยาเสพติด
3. นักเรียนได้ฝึกการจัดการกับอารมณ์และความเครียดของตนเอง
4. นักเรียนรับฟังความคิดเห็นและเข้าใจผู้อื่น
5. นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง และเกิดความภูมิใจ
6. นักเรียนได้ท้างานร่วมกัน ได้รับการยอมรับจากกลุ่ม
7. นักเรียนมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ท้าหลังเลิกเรียน
8. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
9. นักเรียนสามารถน้าความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้
10. นักเรียนมาสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังกัดได้อย่างมีความสุข
ด้านสถานศึกษา
1. โรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่ายส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนหนังสือ
2. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน ภาคีเครือข่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือ และได้รับการสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนจากผู้ปกครอง
ชุมชน ภาคีเครือข่าย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านครู
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ มีจิตส้านึกในการดูแล เอาใจใส่ เฝ้าระวังนักเรียนไม่ให้เข้าไป
ข้องเกี่ยวกับอบายมุข และสิ่งเสพติด
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง ชุมชน ในการส่งบุตรหลาน
เข้ามาเรียนหนังสือ
ด้านผู้ปกครองและชุมชน
ผู้ปกครอง ผู้น้าชุมชน ผู้น้าท้องถิ่น ผู้น้าศาสนา มีจิตส้านึกร่วมกันในการสองส่องดูแลบุตรหลาน
ไม่ให้เข้าไปข้องเกี่ยวกับอบายมุข และสิ่งเสพติด
ปัจจัยที่ทาให้การดาเนินงานประสบความสาเร็จ
1. มีการก้าหนดยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม และกรุงเทพมหานคร
2. ผู้บริหารสถานศึกษา และครู มีความตระหนัก และให้ความส้าคัญกับปัญหายาเสพติด
3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ภาคีเครือข่าย เข้ามามี
ส่วนร่วมในการด้าเนินกิจกรรม

-64. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม และสนับสนุนจัดการเรียนการสอนโดยน้าทักษะชีวิต มาบูรณาการ
เข้ากับสาระการเรียนรู้ทัง 8 กลุ่มสาระ
5. มีกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนได้เลือกตามความสมัครใจ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรสอดแทรกทักษะชีวิตในสาระการเรียนรู้ทัง 8 กลุ่มสาระ
2. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคีเครือข่าย ควรร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
และสม่้าเสมอ
3. สถานศึกษาต้องมีเครือข่ายผู้ปกครอง ในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักเรียน ให้เป็น
แนวทางเดียวกันกับที่โรงเรียนต้องการ และต้องมีการประเมินผลทังที่โรงเรียน ที่บ้านอย่างต่อเนื่อง
4. ควรสนับสนุนงบประมาณ ให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
5. ควรมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อน้ามาพัฒนาต่อยอด
6. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็นในทางที่ถูกต้องเหมาะสม
7. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง เปิดใจยอมรับความคิดเห็นของนักเรียน ในทางที่ถูกต้องเหมาะสม
แนวทางการพัฒนา
1. ควรส่งเสริม และส่งครูเข้ารับการอบรม การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อน้ามาใช้ในการเรียนการสอน
ทัง 8 กลุ่มสาระ
2. ควรมีการนิเทศติดตามผลในทุกกิจกรรม เพื่อสานต่อกิจกรรมให้เป็นรูปธรรมที่ต่อเนื่อง ยั่งยืน
3. ควรจัดท้าหลักสูตร และตัวชีวัดเพื่อรองรับการประเมิน
4. ควรจัดท้าตัวชีวัด และพฤติกรรมบ่งชี ที่สะท้อนพฤติกรรมทักษะชีวิตตามที่คาดหวัง
5. ควรส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด้าเนินกิจกรรม
6. ควรส่งเสริม ยกย่อง สร้างขวัญ และก้าลังใจให้กับนักเรียน และสถานศึกษา
7. ควรประชุม ชีแจง พบผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องสม่้าเสมอ
................................................

