
นวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานทิีีเป็นเลิศ (Best Practice) 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ 
…………………………………. 

ชื่อผลงาน นักเรียน มีคุณธรรม น าความรู้ มุ่งสู่ชุมชน หลุดพ้นจากยาเสพติดและอบายมุข โดยใช้วิธีการ
หรือรูปแบบการด าเนนิงานตามแบบ KANARDMONPIT Model  

ชือ่ผู้เสนอผลงาน โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม  หมู่ที่ ๑๖ ต าบลตาตุม อ าเภอสังขะ จังหวัด สุรินทร์ 
 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ               
 โทรศัพท์ 093-3842110 E-mail address : ittipoljit1975@gmail.com   

ผ้ีบริหาร    นายอายุ คิดดี    ผู้อ านวยการโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบ นายอิทธพิล จิตรแม้น ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป  

…………………………………. 
 

1. ความส าคัญของผลงาน หรือนวัตกรรมที่น าเสนอ 
 

1  ความเป็นมาและสภาพปัญหา 
 

1.๑ สถานการณ์ยาเสพติดนอกประเทศ   
1) สถานการณ์ยาเสพติดโลก   
สถานการณ์ยาเสพติดโลก จากรายงาน World Drug Report 2018 ของสํานักงานป้องกันยาเสพติด และ

ปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime : UNODC) พบว่า ยา
เสพติดมีการแพร่กระจายไปท่ัวโลก พื้นท่ีท่ีพบการแพร่ระบาดมากท่ีสุดจะอยู่บริเวณประเทศในแถบ ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทวีปยุโรป นอกจากนี้ยังพบในประเทศออสเตรเลียอีกด้วย ในปี ค.ศ. 2016 
พบว่า มีผู้ใช้ยาเสพติดท่ัวโลก 275 ล้านคน คิดเป็น 5.6% ของประชากรโลก ซึ่งยังเป็น อัตราคงท่ี และเมื่อจําแนกตาม
ชนิดยาเสพติด พบว่า กัญชาเป็นตัวยาท่ีมีผู้ใช้มากท่ีสุด 192 ล้านคน รองลงมา  คือ กลุ่มฝ่ินและอนุพันธุ์ของฝ่ิน 53 
ล้านคน และกลุ่มยาเสพติดสังเคราะห์ท่ีมีส่วนผสมของแอมเฟตามีน (Amphetamine – type stimulants : ATS) 34 
ล้านคน เอ็กซ์ตาซี 21 ล้านคน และโคเคน 18 ล้านคน   

ตลาดยาเสพติดสังเคราะห์ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะยาเสพติดสังเคราะห์ท่ีมีส่วนผสมของแอมเฟตามีน 
(Amphetamine – type stimulants : ATS) ได้แก่ ยาบ้า ไอซ์ และเอ็กซ์ตาซี (MDMA) รวมไปถึงสารออกฤทธิ์ ต่อจิต
ประสาทชนิดใหม่ (New Psychoactive Substances : NPS) ท่ีมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยในช่วงปี ค.ศ. 2009 – 
2017 พบ NPS ท้ังหมด 803 ชนิด ตลาดของยาเสพติดกลุ่ม ATS ขยายตัวขึ้นในเอเชียตะวันออก และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งเป้าหมายไปท่ีอเมริกาเหนือ เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ และบางพื้นท่ีในยุโรป   

ยาเสพติดท่ีมาจากพืช โคเคน มีการขยายตัวของตลาด มีอัตราการค้า การใช้ และการผลิตเพิ่มมากขึ้น  ท่ัวโลก 
ขณะท่ีการปลูกต้นโคคามีเพิ่มมากขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 2013 – 2015 โดยหลักจะพบในประเทศโคลัมเบีย  ฝ่ิน จาก
รายงานการสํารวจ Opium Survey 2017 ของ UNODC พบว่า พื้นท่ีปลูกฝ่ินแหล่งใหญ่ท่ีสุดของโลก ยังคงเป็น
ประเทศอัฟกานิสถาน มีพื้นท่ีปลูกฝ่ินเพิ่มขึ้น 63% จากเดิมในปี ค.ศ. 2016 มีพื้นท่ีปลูกฝ่ิน  201 ,000 เฮกตาร์ 
(Hectare) เพิ่มขึ้นเป็น 328,000 เฮกตาร์ (Hectare) ในปี ค.ศ. 2017 รองลงมา  คือ ประเทศเมียนมา ท่ีมีพื้นท่ีปลูก
ฝ่ินลดลง 25% จากเดิมในปี ค.ศ. 2015 มีพื้นท่ีปลูกฝ่ิน 55,500 เฮกตาร์ (Hectare) ลดลงเหลือ 41,000 เฮกตาร์ 
(Hectare) ในปี ค.ศ. 2017   



อาชญากรรมท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีสัดส่วน 35% ของคดีอาชญากรรมท้ังหมด โดยผลการสํารวจของ 
สํานักงานตํารวจยุโรป (European Police Office - Europol) พบว่า อาชญากรรมทางยาเสพติดมีส่วนเกี่ยวข้อง กับ
การค้ามนุษย์ การปลอมแปลงสินค้า การขนส่งผู้อพยพ และการค้าอาวุธ    

รูปแบบการลักลอบลําเลียงยาเสพติดท่ัวโลก ในปัจจุบัน พบว่า เกือบทุกประเทศมีการลักลอบขนส่งเกือบ ทุก
ช่องทาง ท้ังทางบก อากาศ และน้ํา โดยพบมากขึ้นในบริเวณท่าอากาศยาน ท่าเรือขนส่งสินค้าทางทะเล และไปรษณีย์ 
โดยซุกซ่อนมากับเรือขนส่งสินค้า และเครื่องบินพาณิชย์ ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น อาหารเครื่องสําอาง โทรศัพท์ 
เพื่อเป็นของขวัญเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังพบยาเสพติดซุกซ่อนมากับแผ่นไม้กระดาน ในโกดังเก็บสินค้า เครื่องกรอง
น้ําโดยส่งทางไปรษณีย์ ซุกซ่อนในขวดน้ําชาเชียวและถังปูนปลาสเตอร์ เป็นต้น   

 
๑.2 สถานการณ์ยาเสพติดในประเทศ   

1 สถานการณ์การลักลอบน าเข้า   
ยาเสพติดท่ีลักลอบลําเลียงนําเข้ามาในประเทศไทย โดยเฉพาะยาบ้า เฮโรอีน และไอซ์ ส่วนใหญ่มาจาก แหล่ง

ผลิตในพื้นท่ีสามเหล่ียมทองคํา สําหรับกัญชาลักลอบนําเข้ามาจาก สปป.ลาว และโคเคน มาจากทวีป อเมริกาใต้ โดย
ยาบ้า เป็นตัวยาท่ีแพร่ระบาดหลักในประเทศ ขณะท่ีไอซ์ เฮโรอีน และกัญชา ส่วนใหญ่ลําเลียงผ่าน ประเทศไทยไปยัง
ประเทศท่ีสาม เห็นได้จากการจับกุมไอซ์ เฮโรอีน และกัญชาในปริมาณมาก ซึ่งพบความเช่ือมโยง กับเครือข่ายการค้ายา
เสพติดข้ามชาติท้ังในและนอกภูมิภาคอาเซียน 

ยาเสพติดท่ีลักลอบลําเลียงนําเข้าประเทศไทย ท่ีผ่านมาส่วนใหญ่จะลักลอบนําเข้าทางพื้นท่ีภาคเหนือ         แต่
ในช่วงนี้พบแนวโน้มการลักลอบนําเข้าทางพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้น โดยแบ่งเป็นรายตัวยา ดังนี้    

ยาบ้า ไอซ์ และเฮโรอีน ยังคงถูกลักลอบนําเข้าด้านพื้นท่ีภาคเหนือเป็นหลัก โดยเฉพาะด้าน จ.เชียงราย (อ.แม่
ฟ้าหลวง อ.แม่สาย อ.เชียงของ อ.เวียงแก่น) และ จ.เชียงใหม่ (อ.เชียงดาว อ.ฝาง อ.แม่อาย) รองลงมา เป็นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ด้าน จ.เลย (อ.เชียงคาน อ.ท่าล่ี) จ.หนองคาย (อ.เมือง อ.สังคม อ.โพนพิสัย อ.รัตนวาปี) 
จ.บึงกาฬ (อ.บึงคาด อ.บุ่งคล้า) จ.นครพนม (อ.ท่าอุเทน อ.บ้านแพง) ขณะท่ีพื้นท่ีชายแดนด้านอื่นๆ เช่น ด้าน จ.
อุบลราชธานี (อ.เขมราฐ) ด้าน จ.กาญจนบุรี (อ.สังขละบุรี) และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ด่าน สิงขร)  พบมีความพยายาม
ลักลอบนําเข้ายาบ้าบ่อยครั้งและมีปริมาณท่ีสูงขึ้นเรื่อยๆ กัญชา ถูกลักลอบนําเข้าทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็น
หลักส่วนใหญ่ถูกลักลอบลําเลียงเข้าทางด้าน จ.นครพนม (อ.ท่าอุเทน) จ.บึงกาฬ (อ.ปากคาด) และ จ.หนองคาย (อ.
สังคม) โคเคน จากทวีปอเมริกาใต้ กลุ่มขบวนการค้าแอฟริกันตะวันตก ยังคง ลักลอบนําเข้าทางท่าอากาศยาน
นานาชาติของประเทศเป็นหลัก จากความเข้มงวดในการตรวจสอบ กลุ่มผู้ลําเลียง ใช้วิธีการลําเลียงผ่านทางท่าอากาศ
ยานของประเทศเพื่อนบ้าน และลักลอบนําเข้าทางด่านชายแดนทางบกแทน เอ็กซ์ตาซีหรือยาอี กลุ่มการค้าในประเทศ
ท่ีมีความรู้ด้านเทคโนโลยี หรือเคยไปพักอาศัยอยู่ในต่างประเทศ จัดหาเอ็กซ์ตาซีหรือยาอีจากประเทศแถบทวีปยุโรป 
ติดต่อส่ังซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ผิดกฎหมาย (Dark Web) หรือส่ือสังคมออนไลน์ และจัดส่งผ่านพัสดุไปรษณีย์ระหว่าง
ประเทศ นอกจากนี้ยังพบกลุ่มแอฟริกันตะวันตก เริ่มมีการจัดหาเอ็กซ์ตาซีหรือยาอีเข้ามาจําหน่ายในประเทศนอกจาก
การจัดหาโคเคน คีตามีน ในรูปของผลึกบรรจุ ในถุงชาลักษณะเหมือนกับถุงบรรจุไอซ์ถูกลักลอบนําเข้าทางภาคเหนือ
ของประเทศไทยเป็นหลัก ก่อนท่ี ผู้จําหน่ายจะนํามาแบ่งใส่ถุงย่อยจําหน่ายเป็นแบบผลึก หรือแปรสภาพผสมน้ําบรรจุ
ในขวดก่อนจําหน่ายให้ผู้เสพ ต่อไป ใบกระท่อม แพร่ระบาดในพื้นท่ีภาคใต้ของประเทศไทยเป็นหลัก ผู้เสพนิยมนําใบ
กระท่อมไปแปรรูปเป็น 4x100 ใบกระท่อมจํานวนมากจึงถูกลักลอบนําเข้าจากรัฐเคดาห์ และรัฐเปอร์ลิส ของประเทศ
มาเลเซีย โดยเฉพาะด้าน จ.สตูล (อ.ควนโดน) และ จ.สงขลา (อ.สะเดา อ.นาทวี) ท่ีพบการลักลอบนําเข้าปริมาณมาก 
บ่อยครั้ง ขณะท่ีกระท่อมผง พบถูกลักลอบนําเข้าทางด้าน จ.ระนอง โดยกลุ่มชาวเมียนมาในพื้นท่ี อ.เกาะสอง ท่ีนําเข้า
มาจําหน่ายให้ชาวเมียนมาท่ีเข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทยเป็นหลัก  

 
    



2) สถานการณ์การค้าและการแพร่ระบาดยาเสพติด   
ปัญหายาเสพติดท่ีเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2561 พบการจับกุมยาเสพติดเพิ่มสูงขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 

โดยเฉพาะยาบ้า ไอซ์ และเฮโรอีน จากสถิติการจับกุมของกลางยาเสพติดในปีงบประมาณ 2561 สามารถยึดยาบ้าได้ 
302 ล้านเม็ด ไอซ์ 18,526 กิโลกรัม เฮโรอีน 903 กิโลกรัม และกัญชา 16,399 กิโลกรัม   

ปริมาณยาเสพติดท่ีลักลอบนําเข้ามามีมากเกินความต้องการใช้ในประเทศ ส่งผลให้ราคายาเสพติด ลดลง โดย
เฉล่ียยาบ้าราคาเม็ดละ 100 บาท (จากเดิม 250 บาท) ไอซ์กรัมละ 1,000 บาท (จากเดิม 1,500 บาท)   

ยาเสพติดท่ีมีการแพร่ระบาดมากท่ีสุด ยังคงเป็นยาบ้า รองลงมา คือ ไอซ์  และกัญชา ตามลําดับ สําหรับ ยา
เสพติดท่ีมีการแพร่ระบาดเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ เฮโรอีน และคีตามีน ซึ่งเฮโรอีน พบการแพร่ระบาดใน กลุ่มเด็กและเยาวชน
โดยเฉพาะในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหม่ สําหรับคีตามีน จากเดิม ในปีงบประมาณ 2558 มีผู้เข้า
บําบัดเพียง 74 คน เพิ่มสูงขึ้นเป็น 470 คน ในปีงบประมาณ 2561 ในจํานวนนี้ เป็นรายใหม่ถึง 388 คน   

ประชากรท่ีเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 15 - 24 ปี คิดเป็นร้อยละ 39 ซึ่งเป็น ผู้มี
งานทําถึงร้อยละ 78   

พื้นท่ีแพร่ระบาดยาเสพติด จากการสํารวจหมู่บ้าน/ชุมชนท่ัวประเทศ รอบท่ี 2/2561 โดยกระทรวงมหาดไทย 
จํานวน 82,034 แห่ง พบหมู่บ้าน/ชุมชนท่ีมีปัญหายาเสพติด 24,270 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 29.58 โดยเป็นหมู่บ้าน/
ชุมชนท่ีมีปัญหายาเสพติดมาก 4,004 แห่ง (ร้อยละ 4.88) มีปัญหาปานกลาง 4,754 แห่ง (ร้อยละ 5.79) และมี
ปัญหาน้อย 15,512 แห่ง (ร้อยละ 18.90)  

จากสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบัน การส่ือสารเทคโนโลยีต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อประชาชน 
ท้ังในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งปรากฏปัญหาให้เห็นมากมายท้ังทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด อันน ามาซึ่งปัญหาครอบครัวที่เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด 
ส่งผลให้เกิดการปรับตัวท่ีไม่เหมาะสมหรืออื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ 
ทดลอง และสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ตนเอง อาจพล้ังพลาดและตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดและอบายมุขใน
หลากหลาย ลักษณะ อย่างไรก็ตามการแพร่ระบาดของยาเสพติดนั้นยังคงเกิดขึ้นท่ัวประเทศ ท่ัวทวีป และแพร่กระจาย
เป็นวงกว้างใน หลากหลายประเทศท่ัวโลก  จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด
มาตรการป้องกันเด็ก และเยาวชนก่อนวัยเส่ียงและในวัยเส่ียง  ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เรียนรู้ถึงโทษและพิษ
ภัยของยาเสพติด รู้จัก วิธีปฏิเสธหลีกเล่ียงยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อหลีกเล่ียงการหมกมุ่นมั่วสุม
กับยาเสพติดและอบายมุข ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาท่ีไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  จึงได้ก าหนดนโยบาย
ให้ผู้บริหารองค์กรหลัก หน่วยงานและสถานศึกษาด าเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

ในการด าเนินงานไปสู่เป้าหมายหรือความส าเร็จนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะ 
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครู อาจารย์ เป็นหลักส าคัญในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
นักเรียน นักศึกษา ให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลท่ีมีคุณค่าของสังคม การพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นบุคคลท่ีมี 
คุณภาพท้ังด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินวิถีชีวิตท่ีเป็นสุข 
ตามท่ีสังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาท่ีสถานศึกษาทุกแห่งต้องด าเนินการจัดการศึกษาตามนโยบาย 
ของกระทรวงศึกษาธิการท่ีต้องการให้เยาวชนเป็นคนเก่ง คนดี สามารถด ารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
นอกจากจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว การป้องกันและการ 
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากปัจจัยเส่ียง รอบสถานศึกษาท่ีมีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้านเกม 
การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมท่ีผู้ปกครอง ครูอาจารย์ทุกคนท่ีเกี่ยวข้อง ต้องเข้าไป 
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาไม่ให้มีพฤติกรรมเส่ียง ซึ่งมาจากปัจจัยเส่ียงและผลกระทบจากแหล่งอบายมุข  

จากสถานการณ์ยาเสพติดของโลก สถานการณ์ยาเสพติดของประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
สถานการณ์ยาเสพติดในประเทศ จะเห็นได้ว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาท่ีอาจมีการส่งผลมาถึงโรงเรียนหรือชุมชนของ
เราได้ ดังนั้น โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมและชุมชนในเขตพื้นท่ีบริการ ได้ตระหนัก เห็นความส าคัญ และค านึงถึง



ปัญหาดังกล่าวจึงหาแนวทางและวิธีการในการป้องกันและแก้ปัญหาร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นหรือชุมชน  โดยการ
เฝ้าระวัง การรณรงค์ต่อต้าน รวมท้ังการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของยา เสพติดและอบายมุขในพื้นท่ี จึงได้ด าเนินการ
ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยโรงเรียนได้ด าเนินการมา
อย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยยกระดับความเข้มข้นของการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ น าไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือการยกระดับเป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ผลงานดีเด่นระดับทอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ท่ีผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ทุกคนปลอด
จากปัญหายาเสพติด ร้อยละ ๑๐๐ ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยนวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ (Best 
Practice) ท่ีโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ได้ด าเนินการคือนวัตกรรม “มีคุณธรรม น าความรู้ มุ่งสู่ชุมชน หลุดพ้นยาเสพ
ติดและอบายมุข” โดยใช้วิธีการหรือรูปแบบการด าเนินงาน KANARDMONPIT Model 

 
๒ จุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน 

 
๒.๑ จุดประสงค์ 

๑ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันท่ีดี ต่อการป้องกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 

๒. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและอบายมุข มีทักษะและวิธีการป้องกันและ
ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข 

๓ เพื่อให้นักเรียนมีจิตอาสา จิตสาธารณ ต่อโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมและชุมชน เห็นประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีทักษะชีวิตและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

๔ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการด าเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
อบายมุขของโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ให้เข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
๒.๒ เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  
จ านวนนักเรียนโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ท่ีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มี

จ านวนลดลงเมื่อเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
นักเรียนโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมมีความตระหนักและรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดและอบายมุข มีทักษะชีวิต

ในการป้องกันยาเสพติดและอบายมุข มีคุณธรรม จริยธรรมมีจิตอาสาในการร่วมรณรงค์ป้องกันและแกไขปัญหายาเสพ
ติดและอบายมุขในโรงเรียนและชุมชน 
 

๓ กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

๓.๑ การออกแบบผลงาน นวัตกรรม หรือการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ต าบลตาตุม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้ด าเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ผลงานดีเด่นระดับ
ทอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยใช้ผลงาน นวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) เรื่อง 
นักเรียน “มีคุณธรรม น าความรู้ มุ่งสู่ชุมชน หลุดพ้นจากยาเสพติดและอบายมุข” โดยใช้วิธีการหรือรูปแบบการ
ด าเนินงานตามแบบ KANARDMONPIT Model โดยมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

 



การออกแบบผลงาน นวัตกรรม หรือการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
โดยใช้วิธีการหรือรูปแบบการด าเนินงานตามแบบ KANARDMONPIT Model 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียน 

คุณธรรม 

น า
ความรู้ 

สู่ชุมชน 

M : Moral  
(คุณธรรม)  

A : Achefment 
 (การมุ่งสู่ผลส าเร็จ) 

P : Public Mind  

(จิตสาธารณะ) 
N : Nature  

(เป็นธรรมชาติ) 

K : knowledge  
(ความรู้) 

R : Reflect   
(การสะท้อนผล)  

O : Observe   
(การสังเกต)  

T : Technology  
(การใชเ้ทคโนโลยี)  

I : Integration 
(การบูรณาการ)  

D : Development 
(การพัฒนาอยา่ง

ต่อเนื่อง)  

N : Networking  
(สร้างเครือข่าย)  

A : Activity  
(กิจกรรม)  

 P 
Plan 

 

 D 
Do 

 

 A 
Act 

 

 C 
Check 

 



โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ได้น าองค์ความรู้จากนวัตกรรมหรือการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) เรื่อง 
นักเรียน “มีคุณธรรม น าความรู้ มุ่งสู่ชุมชน หลุดพ้นยาเสพติดและอบายมุข” โดยใช้วิธีการหรือรูปแบบการด าเนินงาน 
ตามแบบ KANARDMONPIT Model ซึ่งออกแบบให้นักเรียนทุกคนท่ีเรียนจากโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม เมื่อยัง
เรียนอยู่หรือเรียนจบไปแล้วจะต้องมีคุณลักษณะท่ีติดตัวไป แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 

คุณลักษณะด้านท่ี ๑ ด้านคุณธรรม  
นักเรียนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตอาสาจิตสาธารณ มีความเป็นธรรมชาติและมีความมุ่งมั่นสู่

ความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับองค์ความรู้ตามรูปแบบการด าเนินงานตามแบบ KANARDMONPIT Model ได้แก่ 
๑. M : Moral (คุณธรรม) หมายถึง การปลูกฝังนักเรียนโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ให้เป็นคนท่ีมีคุณธรรม มี

จิตอาสา มีจิตสาธารณ เห็นประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่า ผ่านกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ท่ีเกี่ยวของกับ การ
ด าเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียนขนาด
มอญพิทยาคม ได้แก่ โครงการส่งเสริมผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดี โครงการค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา รด.จิตอาสา กิจกรรมท าบุญร่วมมิตร เป็นต้น 

๒. A : Achefment (การมุ่งสู่ผลส าเร็จของงาน) ในการด าเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทุกกิจกรรมหรือทุกโครงการ ต้องปลูกฝังนักเรียนไห้มีความมุมานะ มี
ความมุ่งมั่น และมุ่งสู่ผลส าเร็จของงานเป็นตัวต้ัง ให้เป็นไปตามจุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงานตาม
กิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ 

๓. P : Public Mind  (จิตสาธารณะ) หมายถึง การปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมมีจิตอาสา 
มีจิตสาธารณ เห็นประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว รู้จักคิดตอบแทนแผ่นดินเกิด โดยทุกกิจกรรมหรือโครงการ
จะต้องมีการก าวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายด้านคุณภาพให้นักเรียนเป็นคนมีจิตอาสา จิตรสาธารณะ ชอบช่วยเหลือ
บุคคลอื่นหรือชอบให้ความร่วมมือกับชุมชน 

๔. N : Nature (เป็นธรรมชาติ) หมายถึง การด าเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการ หรือทุกกระบวนการ ใน
การด าเนินงานต้องปล่อยให้เป็นไปตามบทบาท หน้าท่ี ความสามารถของนักเรียนแต่ละคน หรือให้เป็นไปตาม
ความสามารถ หรือตามธรรมชาติของแต่ละคน ได้แก่การด าเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวของแต่ละห้องย่ อมมี
ความสามารถท่ีแตกต่างกันแต่เมื่อมีการประเมินผลการด าเนินงานจากคณะกรรมการท่ีนิเทศ ติดตาม ก็ควรค านึงถึง
ความเป็นจริงของห้องเรียนแต่ละห้อง กล่าวคือ มีการพัฒนาคุณภาพของการด าเนินงาน ท้ังด้านผู้เรียน ด้านการบริหาร 
และด้านกระบวนการสอนให้เป็นไปตามเป้าหมาย และปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอจนเป็นธรรมชาติของการด าเนินงานท่ีต้อง
รักษาระดับมาตรฐานให้คงไว้ไม่ลดลง พร้อมท้ังมีการประเมินผลตามสภาพจริง โปร่งใสในทุกขั้นตอน 

คุณลักษณะด้านท่ี ๒ ด้านความรู้  
นอกจากนักเรียนโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม จะมีคุณลักษณะด้านการมีคุณธรรมแล้ว ด้านมีความรู้ก็ส าคัญไม่

น้อยเช่นกัน เพราะการท่ีนักเรียนเป็นผู้มีความรู้ ย่อมสามารถแก้ปัญหาต่างๆท่ีอาจเข้ามาในชีวิตได้ดีกว่านักเรียนท่ีขาด
ความรู้ท่ีจ าเป็น โดยเฉพาะการด าเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ นักเรียนจะต้องมีความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามโครงการ ได้แก่ โทษและพิษภัยขอ
ยาเสพติดและอบายมุข การรู้จักปฏิเสธเมื่อมีเพื่อนชักชวนเข้าไปยุ่งกับยาเสพติดหรืออบายมุข การเป็นนักเรียนท่ีมี
ทักษะด้านการสังเกต การส ารวจ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความสามารถในการน าเสนอผลการด าเนิ นงานหรือ
สะท้อนผลจากการด าเนินกิจกรรมตามท่ีโรงเรียนก าหนด มีความสามารถและมีทักษะในการใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
ซึ่งสอดคล้องกับองค์ความรู้ตามรูปแบบการด าเนินงานตามแบบ KANARDMONPIT Model ได้แก่ 

๑. K : knowledge (ความรู้) หมายถึง การจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ด้านความรู้ทางวิชาการ ให้นักเรียน
ทุกคนในโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ได้มีส่วนในการรับรู้ ได้แก่กิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยคณะกรรมการฝ่ายการ
เรียนร่วมกับคณะกรรมการฝ่ากิจกรรม ร่วมกันจัดบอร์ดหรือป้ายนิเทศในห้องตัวเอง ในกิจกรรมหรือวันส าคัญต่างๆ เช่น 
วันสุนทรภู่ วันงดสูบบุหรี่โลก สัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันเข้าพรรษา วันต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น ตัวอย่างความรู้ ท่ี



ก าหนดให้เช่น โทษและภัยของยาเสพติดและอบายมุข หรือกิจกรรมอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาการได้แก่ พี่สอนน้อง เพื่อน
ช่วยเพื่อน เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลานอกเหนือจากการเรียนการสอนปกติ มาท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

๒. R : Reflect  (การสะท้อนผล) หมายถึง การน าผลการด าเนินงานทุกกิจกรรม ทุกโครงการ มาสะท้อน
ความคิดท่ีได้จากข้อค้นพบความคิดท่ีได้เพื่อน าไปปรับปรุง พัฒนาต่อไป ซึ่งเป็นการทบทวนวิธีการท างานท้ังด้าน
ความส าเร็จ และปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้จากการท ากิจกรรม เพื่อแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน หลังจากนั้นจึงได้จัด
กิจกรรม เพื่อร่วมมือกันของนักเรียน ครู ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานท่ีร่วมมือ ผู้น าชุมชน หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
แก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียน ซึ่งในขั้นตอน นี้รวมถึงการสรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานด้วยเพื่อน าไปพัฒนาหรือ
ขยายผลต่อไป 

๓. O : Observe  (การสังเกต) หมายถึง การด าเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ระดับทอง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครูท่ีปรึกษา กรรมการฝ่ายสารวัตร มีส่วนเกี่ยวข้องในการสังเกต ตรวจสอบ 
คัดกรองด้านพฤติกรรมของนักเรียนในห้อง ผ่านกระบวนการคัดกรองนักเรียน เก็บรวบรวม ข้อมูลของนักเรียน ข้อมูล
ของแบบส ารวจต่างๆ และเป็นการน านวัตกรรม และวิธีการแก้ปัญหาไปใช้ 

๔. T : Technology (การน าเทคโนโลยีมาใช้) หมายถึง การน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลด
ภาระด้านงบประมาณลง มีความสะดวกมากขึ้น เช่นการน าระบบ QR Code มาท าเป็นส่ือในการค้นหาความรู้ในเรื่อง
เกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือโครงการท่ีโรงเรียนได้ด าเนินการผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

คุณลักษณะด้านท่ี ๓ ด้านชุมชน 
นอกจากคุณลักษณะท้ัง ๒ ด้านท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้น นักเรียนโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ควรจะมี

คุณลักษณะอีกด้านหนึ่ง นั่นก็คือ คุณลักษณะด้านการตอบแทนสังคม ชุมชน หรือถิ่นก าเนิดของตนเอง โดยเฉพาะการ
ด าเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ นักเรียน
จะต้องมีการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอืน่ มีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การด าเนินกิจกรรมหรือ
โครงการกับหน่วยงานอืน่หรือกับชุมชนจะต้องมีการบูรณาการได้ และเมื่อมีการด าเนินงานเสร็จจะต้องมีการน ามาสรูป
ผล วิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อย จุดท่ีต้องแก้ไขเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับองค์ความรู้ตามรูปแบบการ
ด าเนินงานตามแบบ KANARDMONPIT Model ได้แก่ 

๑. A : Activity  (กิจกรรม) หมายถึง กิจกรรมท่ีทางโรงเรียนได้ส่งเสริมเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ี
ด าเนินการนอกจากการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน กิจกรรมประจ าวันเช่น เวรรับผิดชอบห้องเรียน ห้องน้ า พื้นท่ี
ท่ีรับผิดชอบและการเทขยะ เพื่อเป็นการปลูกฝังความรับผิดชอบและความสามัคคีให้กับนักเรียนแต่ละห้อง กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมความสามารถ ตามความถนัดของนักเรียนแต่ละคน เช่น ดนตรี กีฬาต้านยาเสพติด กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ เป็นต้อน การจัดกิจกรรมต่างก็เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีคุณธรรมผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพื่อปลูกฝัง  ป้องกัน  และสร้าง ภูมิคุ้มกันท่ีดีให้กับนักเรียน ด้วยการเรียนรู้จากการลงมือกระท าจากการปฏิบัติ
จริงของนักเรียน  โดยมีครูเป็น ผู้ให้การแนะน า  ส่ังสอน  ฝึกฝน  อบรม  เป็นการสร้างนิสัยให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่ท าดี  
และใฝ่รักษาสุขภาพ  เมื่อนักเรียนมีคุณธรรมหรือคุณลักษณะท่ีดีย่อมไม่น าความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ  ไม่สร้างความ
เดือดร้อน  เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น  และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม   

๒. N : Networking  (สร้างเครือข่าย) หมายถึง การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือชุมชน เพื่อเป็นการ
ร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดและอบายมุข  โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม มีการสร้างเครือข่ายและ
ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานอื่นและผู้น าชุมชน เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และร่วมกันขับเคล่ือนการ
พัฒนาโรงเรียนสี ขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และผลักดันให้ได้รับ
รางวัลท่ีสูงขึ้นไป  อาทิเช่น  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตาตุม โรงพยาบาลสังขะ  สถานีต ารวจภูธรดม องค์การ
บริหารส่วนต าบลตาตุม และหมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียนทุกหมู่บ้าน  เป็นต้น 



๓. D : Development (การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง) หมายถึง การด าเนินกิจกรรมหรือโครงการใดๆ จะต้องมี
เป้าหมายท่ีชัดเจน และต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายท่ีสูงขึ้นเรื่อยๆ  ในการด าเนินงานตามกิจกรรม
หรือโครงการ ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทุกกิจกรรม/
โครงการ ต้องด าเนินการ อย่างเข้มแข็งโดยมีนักเรียนแกนน า นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรท้ังภายในและ
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๔. I : Integration (การบูรณาการ) หมายถึง การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ใหม้ีการบูรณการการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้านยาเสพติดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือการบูรณาการกิจกรรมให้หน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด มีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 

 
๓.๒ กระบวนการ หรือขั้นตอนการด าเนินการตามนวัตกรรมหรือการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
กระบวนการ หรือขั้นตอนการด าเนินการ ตามการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ตามโครงการ

สถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ผลงานดีเด่นระดับทอง ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๑ ของโรงเรียนขนาด
มอญพิทยาคม ได้ด าเนินการโดยใช้ผลงานหรือนวัตกรรม เรื่อง นักเรียน “มีคุณธรรม น าความรู้ มุ่งสู่ชุมชน หลุดพ้นจาก
ยาเสพติดและอบายมุข” โดยใช้วิธีการหรือรูปแบบการด าเนินงานตามแบบ KANARDMONPIT Model มีกระบวนการ
หรือขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กระบวนการ หรือขั้นตอนการด าเนินการ เพื่อใหน้ักเรียนมีคุณธรรม มีขั้นตอนดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

นักเรียนมีคุณธรรม 

KANARDMONPIT  MODEL 
     M : Moral                A : Achefment 

           P : Public Mind         N : Nature 

ทฤษฎีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ทฤษฎีของโคลเบิร์ก (Kolhberg) แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ 
- ระดับท่ี ๑ ระดับก่อนกฎเกณฑ์สังคม   
- ระดับท่ี ๒ ระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์สังคม 
- ระดับท่ี ๓ ระดับจริยธรรมตามหลักการด้วยวิจารณญาณ 

๑.การจัดกิจกรรมตามโครงการเข้า
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม  
๒. โครงการส่งเสริมผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
๓. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 

โครงการ/กิจกรรม 

๔. กิจกรรมพิธีไหว้ครู 
๕. กิจกรรมวันมาฆบูชา 
๖. กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
๗. กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 
๘. กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
 

๙. กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 
๑๐. กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 
๑๑. กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
๑๒. กิจกรรมส านึกรักษ์บ้านเกิด 

P-Plan 
การประชุมวางแผน 
 

D-Do 
การด าเนินโครงการ

ส่วนรวม 
 

C-Check 
การประเมิน 
ก ากับติดตาม 

 

A-ACT 
การปรับปรุงแก้ไข 

 

นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผ่านท้ัง ๘ ด้าน 
 



M : Moral เปนคุณธรรมท่ีโรงเรียนตองการใหเกิดขึ้นกับผ ูเรียน  นักเรียนโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ต้อง
ได้รับการปลูกฝังให้มีคุณธรรม อันจะเปนพื้นฐานส าคัญใหนักเรียนปลอดจากยาเสพติดและอบายมุขตาง ๆ รวมไปถึง
การปฏิบัติตนใหอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข  โดยมุงเนนให้นักเรียนมีคุณธรรม ไดแก มีจริยธรรม มีจิต
อาสา จิตสาธารณ มีความเป็นธรรมชาติ และมีความมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ โรงเรียนไดปลูกฝงคุณธรรมดังกลาวโดยผาน
การจัดกิจกรรมสรางสรรคตาง ๆ ภายในโรงเรียน โดยมีครูเปนผูใหค าแนะน า ส่ังสอน ฝกฝน อบรม ส าหรับวิธีด าเนิน 
การจะเปนการสรางนิสัยให นักเรียนมีนิสัยใฝรู ใฝท าดี เมื่อนักเรียนมีคุณธรรมเปนคุณลักษณะท่ีดียอมไมน าความรูไปใช
ในทางท่ีมิชอบ ไมสรางความเดือดรอนเบียดเบียนตนเองและผูอื่น และอยูในสังคมไดอยางมีความสุขพรอม ยอมรับ การ
เปล่ียนแปลงของสังคม ซึ่งไดน าเอาทฤษฎีของโคลเบิรก (Kolhberg) วาดวยทฤษฎีพัฒนาการทาง จริยธรรมนี้ขึ้นมา 
โดยแบงพัฒนาการทางจริยธรรมออกเปน 3 ระดับ (Levels) ดังนี้     

ระดับท่ี 1 ระดับกอนกฎเกณฑสังคม (Pre-Conventional) ในระดับนี้เด็กจะไดรับ กฎเกณฑและขอก าหนด 
ของพฤติกรรมท่ี “ดี” “ไมดี” จากผูมีอ านาจเหนือตน เชน บิดา มารดา     

ระดับท่ี 2 ระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑสังคม (Conventional) พัฒนาการจริยธรรมระดับนี้ผูท าถือวา การ
ประพฤติตนตาม ความคาดหวัง ของผูปกครอง บิดา มารดา     

ระดับท่ี 3 ระดับจริยธรรมตามหลักการดวยวิจารณญาณ หรือระดับเหนือกฎเกณฑสังคม                   
(Post-conventional Level) พัฒนาการ ทางจริยธรรมระดับนี้ เปนหลักจริยธรรมของผูมีอายุ 20 ปขึ้นไป ผูท าหรือผู
แสดงพฤติกรรมไดพยายามท่ีจะตีความหมายของ หลักการและมาตรฐานทางจริยธรรมดวย วิจารณญาณกอนท่ีจะ
ยึดถือเปนหลักฐานของความประพฤติท่ีจะปฏิบัติตาม 

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ไดจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังนักเรียน และสนองตอบให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม 
(MORAL) โดยมีกิจกรรมหรือโครงการท่ีได้จัดขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้  

๑. การจัดกิจกรรมตามโครงการเขาคายคุณธรรม จริยธรรม   
๒. โครงการส่งเสริมผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดี เช่น 
๓. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๔. กิจกรรมพิธีไหว้คร ู
๕. กิจกรรมวันมาฆบูชา 
๖. กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
๗. กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 
๘. กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
๙. กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 
๑๐.กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 
๑๑. กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
๑๒. กิจกรรมส านึกรักษ์บ้านเกิด 

กิจกรรมหรือโครงการท่ีได้ด าเนินการข้างต้น ท้ังหมดมีข้ันตอนการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA   
 
 
 
 
 
 
 

 



กระบวนการ หรือขั้นตอนการด าเนินการ เพื่อใหน้ักเรียนมีความรู้ มีขั้นตอนดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นักเรียนมีความรู ้

KANARDMONPIT  MODEL 
           K : knowledge           R : Reflect   
           O : Observe              T : Technology 

ทฤษฎีการพัฒนาความรู้ 
ทฤษฎีของโคลเบิร์ก Peter Senge แบ่งออกเป็น ๕ ประการ 
๑) ความรอบรู้แห่งตน       ๒) แบบแผนความคิดอ่าน 
๓) วิสัยทัศน์ร่วม              ๔) การเรียนรู้ของทีม 
๕) การคิดอย่างเป็นระบบ 

๑. กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ   
๒. กิจกรรมปรับพ้ืนฐานนักเรียน 
๓. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
๔. กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
๕. กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทย 

โครงการ/กิจกรรม 

๖. กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
๗. กิจกรรมรักการอ่าน 
๘. กิจกรรมเดียร์โปรแกรม 
๙. กิจกรรมภาษาไทยวันละค า 
๑๐. กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุก 

๑๑. กิจกรรมสู่ความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร ์
๑๒. กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
วิชาการด้านความสามารถทาง
คณิตศาสตร ์

P-Plan 
การประชุมวางแผน 
 

D-Do 
การด าเนินโครงการ

ส่วนรวม 
 

C-Check 
การประเมิน 
ก ากับติดตาม 

 

A-ACT 
การปรับปรุงแก้ไข 

 

นักเรียนมีสมรรถนะ 

ครบท้ัง ๕ ด้าน 
 



ทฤษฎีการจัดการความรู้ของ (PETER M. SENGE’S) Peter M. Senge’s ได้เสนอแนวคิดของการ
สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ ท่ีเรียกว่า The five disciplines (วินัย ๕ ประการ) ซึ่งเป็นแนวคิดส าคัญ ๕ ประการท่ีจะ
ผลักดันและสนับสนุนให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ จะมุ่งเน้นไปท่ีคนเพราะ Peter M.Senge’s มีความคิดว่าการพัฒนา
องค์กรแห่งการเรียนรู้จะต้องเริ่มการพัฒนาคนก่อน ค าว่า “วินัย (Disciplines)” หมายถึง เทคนิควิธีท่ีต้องศึกษา
ใคร่ครวญอยู่เสมอแล้วน ามาปฏิบัติ เป็นแนวทางการพัฒนา เพื่อการแสวงหาการเสริมสร้างทักษะ หรือสมรรถนะ เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถผ่านการปฏิบัติ เพื่อความคิดสร้างสรรค์ เพื่อส่ิงใหม่ ๆ วินัย ๕ ประการ ประกอบด้วย  

วินัยประการท่ี๑ : ความรอบรู้แห่งตน (PERSONAL MASTERY) ทฤษฎีการจัดการความรู้ของ 
(PETER M. SENGE’S) การเรียนรู้ขององค์การจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ บุคคลมีการเรียนรู้เท่านั้นการฝึกฝนอบรมตนด้วย
การ เรียนรู้อยู่เสมอเป็นรากฐานส าคัญเป็นการขยายขีดความสามารถให้เช่ียวชาญมากขึ้นความรอบรู้เป็นผลร่วมของ
ทักษะและความสามารถ เป็นสภาพท่ีเป็นอยู่ ตามความเป็นจริงเห็นว่าอะไรมีความส าคัญต่อเราต่อ องค์การ 
ขณะเดียวกันก็เห็นภาพในอนาคต (Vision) ท่ีพึงเป็นได้ 

วินัยประการท่ี ๒: แบบแผนความคิดอ่าน (MENTAL MODELS) ทฤษฎีการจัดการความรู้ของ 
(PETER M. SENGE’S) แผนความคิดอ่าน ได้แก่ ข้อตกลงเบ้ืองต้น ความเช่ือพื้นฐาน ข้อสรุปหรือภาพลักษณ์ท่ีตกผลึก
ใน ความคิดอ่านของคนท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้ความเข้าใจ ต่อสรรพส่ิงในโลก มีผลต่อการประพฤติปฏิบัติ ต่อ ค่านิยม 
เจตคติท่ีเขามีต่อบุคคล สรรพส่ิงและ สถานการณ์ท้ังหลาย หน้าท่ีของวินัยประการท่ีสองก็ เพื่อฝึกฝนให้เราได้เข้าใจ 
แยกแยะระหว่างส่ิงท่ีเราเช่ือ กับส่ิงท่ีเราปฏิบัติ การสืบค้นความคิดความเช่ือของ เราทาให้เราท้าทายและปรับขยาย
ขอบเขตและ กระบวนการความคิดความเช่ือของเรา เข้าใจมุมมอง และการคิดของผู้อื่น 

วินัยประการท่ี ๓: วิสัยทัศน์ร่วม (SHARED VISION) ทฤษฎีการจัดการความรู้ของ (PETER M. 
SENGE’S) วิสัยทัศน์หรือภาพในอนาคตท่ีปรารถนาให้เกิด มีขึ้นในองค์การนั้นเป็นส่ิงท่ีจาเป็นต่อภาวะผู้นาทุก คน เป็น
พลังขับเคล่ือนในภารกิจทุกอย่างของ องค์การให้มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน เป็นจุดร่วมและ พลังของการเรียนรู้ของสมาชิก
ในองค์การ ผู้นาต้อง พัฒนาวิสัยทัศน์เฉพาะตน (personal vision) ขึ้นมา ก่อนจากคุณค่าส่วนบุคคล ความห่วงใย ให้ 
ความส าคัญกับส่ิงใด จากการคิดได้ คิดเป็น จากนั้น ก็ขายฝัน คิดดัง ๆ แบ่งปันให้ผู้อื่นได้รู้ เข้าใจ เห็น คล้อยตามด้วย
การส่ือสาร โน้มน้าวหรือดังท่ีเรียกกัน ว่า “walk the talk”ทาให้คาพูดหรือภาพนั้นเดินได้ กลายเป็นวิสัยทัศน์ร่วม 
(sharedvision) ท่ีมีการ แบ่งปันกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องในทุกระดับของ 

วินัยประการท่ี ๔: การเรียนรู้ของทีม (TEAM LEARNING) ทฤษฎีการจัดการความรู้ของ (PETER M. 
SENGE’S) เราจะทาอย่างไรให้ระดับความสามารถของทีม เหนือกว่าระดับความสามารถของรายบุคคลในทีม ทีม
สามารถพัฒนาขีดความสามารถประสานสัมพันธ์ กันได้เป็นอย่างดี แนววิธีฝึกฝนสร้างการเรียนรู้ของ ทีมท่ีดีและคุ้มค่า
นั้น Senge เห็นว่า ทาได้โดยผ่านการ พูดคุย (dialogue) และการอภิปราย (discussion) ของ ผู้คนในองค์การ ทีมใน
องค์การท่ีขาดการปรับทิศทาง ทาความเข้าใจระหว่างกันก่อนจะมีพลังงานท่ีสูญเสีย มากมาย ขาดทิศทางร่วมกัน ขาด
การประสาน สัมพันธ์ที่ดี 

วินัยประการท่ี ๕ : การคิดอย่างเป็นระบบ (SYSTEMMATIC THINKING) ทฤษฎีการจัดการความรู้
ของ (PETER M. SENGE’S) เป็นวินัยท่ีมีความสาคัญมากท่ีสุด ท่ีในความเป็น จริง ผู้คน บุคลากร ผู้บริหารหลายคนไม่
สามารถ ฝึกฝนตนเองให้มีความสามารถคิดได้อย่างเป็นระบบ อย่างเท่าทันการณ์ หรือคิดได้ล่วงหน้า ผลก็คือทาให้ เกิด
ปัญหาในการปฏิบัติงานในการบริหารมากมาย ลักษณะของการคิดอย่างเป็นระบบท่ีดี ได้แก่  

๑. คิดเป็นกลยุทธ์ ชัดเจนในเป้าหมาย มีแนวทางท่ี หลากหลาย แน่วแน่ในเป้าหมาย มีวิสัยทัศน์  
๒. คิดทันการ ไม่ช้าเกินการณ์ มองให้เห็นความจริง บางที ชิงปฏิบัติก่อนปัญหาจะเกิด  
๓. เล็งเห็นโอกาส ในทุกปัญหามีโอกาส ไม่ย่อท้อ สร้าง ประโยชน์ มองให้ได้ประโยชน์ 
 
 
 



โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีเป็นไปตามหลักสูตรของโรงเรียน มี
การจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นจากท่ีมีในหลักสูตร โดยเฉพาะความรู้ท่ีเป็นความรอบรู้
รอบตัว เพื่อให้นักเรียนเป็นท้ังคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความรอบรู้ด้วยความรู้ท่ีนักเรียนควรมีตามวัยหรือตามท่ี
หลักสูตรก าหนด โดยโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมได้จัดกิจกรรมท่ีนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนปกติ เพื่อเพิ่ม
ความรู้และทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนให้มีคุณลักษณะตามองค์ท่ี๒ ท่ีโรงเรียนต้องการคือ นักเรียนมีความรู้ มีทักษะ 
สามารถแก้ปัญหาได้ โดยมีกิจกรรมหรือโครงการท่ีได้จัดขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้  

๑. กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ   
๒. กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียน 
๓. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
๔. กิจกรรมวันสุนทรภู ่
๕. กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทย 
๖. กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
๗. กิจกรรมรักการอ่าน 
๘. กิจกรรมเดียร์โปรแกรม 
๙. กิจกรรมภาษาไทยวันละค า 
๑๐. กิจกรรมสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 
๑๑. กิจกรรมจัดบอร์ดค าถามทางคณิตศาสตร์ 
๑๒. กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
๑๓. กิจกรรมการเล้ียงปลาดุกในกระชัง 
๑๔. กิจกรรมการปลูกข้าวอินทรีย์วิถีพอเพียง 
๑๕. กิจกรรมปลูกพืชอินทรีย์ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๖. กิจกรรมค่ายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

กิจกรรมหรือโครงการท่ีได้ด าเนินการข้างต้น ท้ังหมดมีข้ันตอนการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



กระบวนการ หรือขั้นตอนการด าเนินการ เพื่อใหน้ักเรียนมีส่วนร่วมในการตอบแทนสังคม 
หรือชุมชน มีขั้นตอนดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนน าความรู้สู่สังคม/ชุมชน 

KANARDMONPIT  MODEL 
           A : Activity             N : Networking   
           D : Development    I : Integration 

ทฤษฎีการพัฒนากลุ่มหรือองค์กรชุมชน 
หลักการท่ีควรปฏิบัติมี ๓ ประการได้แก่ รู้จักวิธีการท า 
๑. กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  
๒. รู้จักการสร้างเครือข่าย  
๓. สามารถท างานร่วมกันกับผู้อื่นได้ 

๑. กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ 
๒. กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
๓. กิจกรรมวันมาฆบูชา 
๔. กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
๕. กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 

โครงการ/กิจกรรม 

๖. กิจกรรมไหว้ผู้ใหญ่วันข้ึนปีใหม่ 
๗. กิจกรรมสัปดาห์การเย่ียมบ้าน   
๘. กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง   
๙. กิจกรรมส านึกรักษ์บ้านเกิด 
๑๐. กิจกรรมท าบุญถวายสังฆทาน
ร่วมมิตร 

๑๑. กิจกรรม นักเรียน จิตอาสา 
สาธารณประโยชน์ 
๑๒. กิจรรม นศท.จิตอาสา 
๑๓. กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี  
จิตอาสา 

P-Plan 
การประชุมวางแผน 
 

D-Do 
การด าเนินโครงการ

ส่วนรวม 
 

C-Check 
การประเมิน 
ก ากับติดตาม 

 

A-ACT 
การปรับปรุงแก้ไข 

 

นักเรียนมีทักษะชีวิต และความเป็นอยู่ในสังคม 

ได้อย่างมีความสุข 
 



ประเวศ วะสี และ โอวาส สุทธนารักษ์ (อ้างถึง เฉลียว บุรีภักดี และคนอื่นๆ ๒๕๔๕ : ๘๑ – ๘๒) 
กล่าวว่า“ กลุ่มหรือองค์กรชุมชน ( Group of Community Organization) ถือเป็นกลไกท่ีส าคัญ ยิ่งในการพัฒนา
ชุมชนท่ีก่อให้เกิดความยั่งยืนเพราะองค์กร คือ รูปแบบของการรวมตัวทางสังคมท าให้เกิด อ านาจทางสังคมท่ีจะต้อง
ถ่วงดุลกับอ านาจรัฐและอ านาจเงิน” เป็นการรวมตัวกันของชาวบ้านต้ังแต่ ๒ คน ขึ้นไป ซึ่งมีช่ือเรียกกันได้หลายอย่าง 
เช่น องค์กรชุมชน องค์กรประชาชนองค์กรชาวบ้าน หรือกลุ่มสนใจ กลุ่มเป็นการรวมตัวของประชาชนในหมู่บ้านหรือ
ต าบลของกลุ่มต้ังแต่ ๒ คนขึ้นไปเพื่อด าเนินกิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่งตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มเอง หรือสนอง
วัตถุประสงค์ของทางราชการหรือหน่วยงานเอกชนท่ี ได้รับการสนับสนุนกลุ่มท่ีจัดต้ังอาจเป็นการจัดต้ังอย่างไม่เป็น
ทางการไม่มีกฎหมายรองรับแต่อาจมีระเบียบ ทางราชการหรือระเบียบของกลุ่มท่ีจัดท าขึ้นเอง เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม ส่วนกลุ่มท่ีเป็นทางการ ซึ่งจัดต้ังขึ้นโดยมีกฎหมายรองรับเป็นนิติบุคคลหรือไม่เป็นนิติบุคคล
แล้วแต่กรณี จิตติ มลคงชัย อรัญญา ( อ้างถึง ปาริชาติ วลัยเสถียรและคณะ ๒๕๔๓ : ๒๕๘ ) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับ 
“ กลุ่ม ” ว่าเป็น การรวมพลังของคนจ านวนหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีประสบอยู่ร่วมกันกระท าส่ิงใดส่ิงหนึ่ง (หรือหลายส่ิง) 
เพื่อให้ได้รับประโยชน์ตามท่ีกลุ่มปรารถนา การรวมพลังนี้อาจมองได้ ๒ ประการ คือ ประการแรก รวมพลังเพื่อต่อรอง 
เรียกร้อง ขอรับความช่วยเหลือจากภายนอก ประการท่ีสอง รวมพลังเพื่อต่อรองด าเนินการด้วยตนเองให้มากท่ีสุดเพื่อ
การแก้ไขปัญหาของตน จากความหมายดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มหรือองค์กรชุมชนในการพัฒนาชุมชนนั้น
ลักษณะ ของการรวมตัวของกลุ่มต้องเกิดจากบุคคลในชุมชนท่ีมีปัญหาหรือความต้องการบางอย่างท่ีคล้ายคลึง ซึ่ง การ
มาร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชนท าให้เกิดพลังในการผลักดันหรือต่อรองเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีชุมชนเผชิญ อยู่ได้หมดส้ินไป 
ท้ังนี้เพราะการพัฒนาชุมชน ในลักษณะของการรวมตัวด้วยระบบกลุ่มนั้น เป็นการน าเอา บุคคลในชุมชนเข้ามารวมตัว
กันเป็นกลุ่ม ซึ่งมีผลท่ีก่อให้เกิดความสามารถในการพัฒนา กลุ่มจึงมีอิทธิพล เหนือบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกลุ่มท่ี 
มีการรวมตัวเกิดความเข้มแข็งก็จะสามารถท าให้เกิดพลังในการ ต่อรอง เพื่อสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน รวมท้ังเสริมสร้าง
ความเสมอภาค ความมั่นคงในชุมชน ดังนั้นจึงมี ความจ าเป็นท่ีต้องส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของประชาชน 
เพื่อให้กลุ่มประชาชนภายในชุมชน สามารถแก้ปัญหาท่ีชุมชนเผชิญอยู่ให้หมดส้ินหรือเบาบางลง โดยส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน ของตนมากท่ีสุด 

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ไดจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการรวมกลุ่มกันท างาน
เพื่อการพัฒนาห้องเรียน โรงเรียน หรือชุมชน ของนักเรียนเอง ซึงการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง
กับการร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาชุมชน บ้านเกิดของนักเรียน นักเรียนรู้จักการท างานเป็นทีม มีการแบ่งหน้าท่ีความ
รับผิดชอบจริง นักเรียนเกิดความรักต่อชุมชนบ้านเกิดของตนเอง ท าให้นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีโรงเรียนต้องการในด้าน
ท่ี ๓ อันได้แก่ รู้จักวิธีการท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม รู้จักการสร้างเครือข่าย มีการพัฒนากิจกรรมท่ีได้
ด าเนินการ และความสามารถในการบูรณาการการท างานร่วมกัน โดยโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมได้จัดกิจกรรมหรือ
โครงการ เพื่อเพิ่มให้นักเรียนมีทักษะการท างานเป็นทีม มีทักษะชีวิต สามารถน าความรู้มาพัฒนาถิ่นก าเนิดได้ ท าให้
นักเรียนมีคุณลักษณะตามท่ีโรงเรียนต้องการในด้านท่ี ๓ คือ นักเรียนสามารถท างานร่วมกันกับผู้อื่นได้ สามารถน า
ความรู้ไปพัฒนาชุมชน ถิ่นก าเนิดของตนเองให้มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป  โดยมีกิจกรรมหรือโครงการท่ีได้
จัดขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้  

๑. กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ 
๒. กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
๓. กิจกรรมวันมาฆบูชา 
๔. กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
๕. กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 
๖. กิจกรรมไหว้ผู้ใหญ่วันขึ้นปีใหม ่
๗. กิจกรรมสัปดาห์การเย่ียมบ้าน   
๘. กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง   



๙. กิจกรรมส านึกรักษ์บ้านเกิด 
๑๐. กิจกรรมท าบุญถวายสังฆทานร่วมมิตร 
๑๑. กิจกรรม นักเรียน จิตอาสา สาธารณประโยชน์ 
๑๒. กิจรรม นศท.จิตอาสา 
๑๓. กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี จิตอาสา 

กิจกรรมหรือโครงการท่ีได้ด าเนินการข้างต้น ท้ังหมดมีข้ันตอนการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA   
 

๔. ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับ 
 
จากการด าเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดีเด่นระดับเงิน ต้ังแต่ปี

การศึกษา ๒๕๖๐ และผลงานดีเด่นระดับทอง ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ท าให้โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ต าบลตาตุม 
อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ มีผลการด าเนินงาน มีผลสัมฤทธิ์
และประโยชน์ท่ีได้รับ ดังนี้ 

๔.๑ ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง ประจ าปีการศึกษา

๒๕๖๑ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม มีผลการด าเนินงานดังนี ้
๑ นักเรียนมีคุณคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนขนาดมอญพทิยาคม ว่า

ด้วยวินัย ความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียน  
- จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีจ านวน

มากกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๐  
- นักเรียนมีพฤติกรรม การมาโรงเรียนสาย หนีเรียน และขาดเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีจ านวน

ลดลงเมื่อเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๖๐  
๓. นักเรียนมีความรู้ ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและอบายมุข มีทักษะและวิธีการป้องกันและห่างไกลจาก

ยาเสพติดและอบายมุข 
 - ผลการคักกรองนักเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีจ านวนลดลงเมื่อเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๓ นักเรียนมีจิตอาสา จิตสาธารณ ต่อโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมและชุมชน เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า

ประโยชน์ส่วนตัว มีทักษะชีวิตและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 - รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการส านึกรักษ์บ้านเกิด ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 - รายงานผลการด าเนินงานตามกิจกรรมท าบุญร่วมมิตรถวายสังฆทาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๔ นักเรียนเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการด าเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด

และอบายมุขของโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ให้เข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 - ผลงานการด าเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๔.๒ ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 
ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง 

ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๑ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม มีผลสัมฤทธิ์ของด าเนินงานดังนี้ 
๑. จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีจ านวนมากกว่า

ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
๒. นักเรียนมีพฤติกรรม การมาโรงเรียนสาย หนีเรียน และขาดเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีจ านวนลดลงเมื่อ

เทียบกับปีการศึกษา ๒๕๖๐  



๓. ผลการคักกรองนักเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีจ านวนลดลงเมื่อเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๔. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการส านึกรักษ์บ้านเกิด ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๕. รายงานผลการด าเนินงานตามกิจกรรมท าบุญร่วมมิตรถวายสังฆทาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๖. ผลงานการด าเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๖๑ 
๔.๓ ประโยชน์ที่ได้รับ 
  ๑. ได้รับความร่วมมือและเป็นเครือข่ายจากระดับต่างๆ ท้ังหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ในการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข โดยใช้วิธีการหรือรูปแบบการ
ด าเนินงานตามแบบ KANARDMONPIT Model  

๒. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้แนวทางในการเฝ้าระวงั ป้องกันปัญหายาเสพติดแบบมีส่วนร่วม  และได้รับการ 
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรู้ มีทักษะและมี
ความสามารถในการด าเนินกิจกรรมเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือสังคมหรือชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.  นักเรียนได้ใช้ความรู้ท้ังในและนอกหลักสูตร  กระบวนการกลุ่ม กระบวนการทางสังคม ในการแก้ไขปัญหา 
และสามารถด าเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวได้อย่างมีคุณภาพ โดยใช้วิธีการหรือรูปแบบการด าเนินงานตามแบบ 
KANARDMONPIT Model และผ่านการตรวจสอบคุณภาพการด าเนินกิจกรรมโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA    

๔.  ครูและนักเรียนโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากขึ้น ครูเปล่ียนบทบาทจากผู้ส่ังการ 
ผู้สอน เป็นผู้คอยช้ีแนะ ให้ความรักความเข้าใจแก่นักเรียน ส่งผลให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความเข้มแข็งขึ้น 

 
๕. ปัจจัยความส าเร็จ 

ปัจจัยความส าเร็จ 
การด าเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ผลงานดีเด่น ระดับทอง ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๖๑ โดยใช้วิธีการหรือรูปแบบการด าเนินงาน ตามรูปแบบ KANARDPIT Model ประสบผลส าเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี มีปัจจัยท่ีช่วงสนับสนุนให้ประสบผลส าเร็จ ดังนี้ 

๑. นักเรียนแกนน า ๔ ฝายเขาใจบทบาทหนาท่ีในภารกิจและด าเนินการอยางจริงจังเพื่อขับเคล่ือน กลยุทธท้ัง
๔ ดานของกิจกรรมหองเรียนสีขาว มีการประชมวางแผน มอบหมายงาน ด าเนินกิจกรรมตามแผน ตรวจสอบ
ประเมินผลการด าเนินงาน และมีการน าข้อผิดพลาดหรือข้อท่ีควรปรับปรุงมาปรับแก้ในกิจกรรมต่อไป ซึ่งเป็นไปตาม
การตรวจสอบคุณภาพโดยใช้วงจร PDCA  

๒. ครูท่ีปรึกษาแต่ละห้อง ให้ความส าคัญ ตระหนักในบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ใหความช่วยเหลือและ
ดูแลนักเรียนในท่ีปรึกษาตนเองในเรื่องของ วินัย ความประพฤติ มีทัศนคติท่ีดีต่อนักเรียนและพรอมท่ีจะพัฒนานักเรียน 
ในท่ีปรึกษาทุกคน ตามความถนัดและความสามารถของนักเรียนแต่ละคน 

๓.  ผูบริหารโรงเรียน มีการวางแผน มีการบริหารจัดการท่ีดี  มีการก ากับ  ติดตาม  และประเมินผล ส่งเสริม
การมีสวนร่วม ในการปฏิบัติงานทุกกจิกรรม 

๔.  ผูปกครองใหความร่วมมือในการดูแลบุตรหลานของตนเองเปนอย่างดี ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการ
เข้าร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนด าเนินการเพื่อบรรลุตามเป้าหมาย และจุดประสงค์ของกิจกรรม เช่น การประชุมผู้ปกครอง 
การระดมทรัพยากร การสนับกิจกรรมวันส าคัญต่างๆเช่นกิจกรรมวันสุนทรภู่ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ กีฬาสีภายใน เป็นต้น
ในการสอดส่องดูแลนักเรียน และท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง   

๕. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้น าชุมชน ผู้น าหนวยงานอื่นท้ังภาครัฐและเอกชน  ใหความร่วมมือและ
สนับสนุนกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนทุกๆด้าน เช่นกิจกรรมด้านวิชาการ กิจกรรมด้านการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมด้านการตอบแทนสังคมหรือชุมชน ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและบาย



มุข เช่นกิจกรรมส านึกรักษ์บ้านเกิด จนได้มีการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและองค์กรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

๖. โรงเรียนเครือข่ายใหความร่วมมือ  มีสวนร่วม และแลกเปล่ียนเรียนรูในการขับเคล่ือนและพัฒนา ตาม
โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เปนอย่างดี 

 
 

๖. บทเรียนที่ได้รับ 
การด าเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ผลงานดีเด่น ระดับทอง ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๖๑ โดยใช้วิธีการหรือรูปแบบการด าเนินงาน ตามรูปแบบ KANARDPIT Model ประสบผลส าเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี ท าให้โรงเรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง สามารถน าประสบการณ์จากการด าเนิน
โครงการดังกล่าว เพื่อเป็นบทเรียนในการน าไปปรับใช้ในการด าเนินโครงการหือกิจกรรมอื่นๆ โดยมบีทเรียนท่ีได้รับ
สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

๑. ผู้บริหาร ครูบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง หรือผู้เกี่ยวข้อง ท่ีได้ด าเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมเม่ือ
เข้าใจวิธีการด าเนินงานตาม วิธีการหรือรูปแบบการด าเนินงาน ตามรูปแบบ KANARDPIT Model แล้วสามารถน า
วิธีการหรือรูปแบบการด าเนินงาน ตามรูปแบบ KANARDPIT Model ไปปรับใช้ในโรงเรียนหรือองค์กรอื่นได้ 

๒. นักเรียนแกนน า ๔ ฝ่าย เข้าใจวิธีการตรวจสอบคุณภาพการด าเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม โดยใช้
วงจรการตรวจสอบคุณภาพ PDCA ไปปรับใช้ในการเรียนรู้ หรือการด าเนินกิจวัตรประจ าวันเพื่อพฒันางานให้มีคุณภาพ
ต่อไป 

๓. การด าเนินงานด้วยวิธีการหรือรูปแบบท่ีชัดเจน สนับสนุน  ส่งผลให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์และส าเร็จ
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

๔. การท างานเป็นทีมและคณะ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบร่วมกันในการด าเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสี
ขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ความร่วมมือร่วมใจ การเอาใจใส่ การเสียสละ ของผู้บริหาร ครู บุคลากรและ
นักเรียน ส่งผลให้โครงการประสบผลส าเร็จได้ผลงานท่ีมีคุณภาพ  

๕. โครงการมีความส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ โรงเรียนมีความภูมิใจ ในการได้ท าหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบต่อนักเรียน สามารถน าความส าเร็จนี้ไปพัฒนาจนเป็นท่ียอมรับของสถานศึกษาในสังกัด หรือเป็นท่ียอมรับ
และเป็นแบบอย่างของการด าเนินงานให้กับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องได้ 

 


