
 

นวัตกรรมโครงการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ละ เลิก ยาเสพติด 
 
 1. ความส าคัญของนวัตกรรม 
  จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบัน การสื่อสารเทคโนโลยีต่าง ๆ ส่งผล
กระทบต่อประชาชน ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ซ่ึงปรากฏปัญหาให้เห็นมากมายทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม และด้านอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด อันน ามาซ่ึงปัญหาครอบครั วที่
เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด ส่งผลให้เกิดการปรับตัวท่ีไม่เหมาะสมหรืออ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเด็กและเยาวชนซ่ึงเป็นช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ ทดลองและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ตนเอง อาจพลั้งพลาด
และตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดและอบายมุขในหลากหลายลักษณะ อย่างไรก็ตามการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดนั้นยังคงเกิดขึ้นทั่วประเทศ ทั่วทวีป และแพร่กระจายเป็นวงกว้างในหลากหลายประเทศทั่วโลก จาก
สถานการณ์ปัญหาดังกล่าวข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนก่อนวัย
เสี่ยงและในวัยเสี่ยง ไม่ให้เข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด   เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รู้จักวิธีปฏิเสธ
หลีกเลี่ยงยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพ่ือหลีกเลี่ยงการหมกมุ่นม่ัวสุมกับยาเสพติดและอบายมุข 
ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด จึงได้ก าหนดนโยบายให้ผู้บริหารอง ค์กร
หลัก หน่วยงานและสถานศึกษาด าเนินการแก้ปัญหายาเสพติดและอบายมุข  ในการดาเนินงานไปสู่เป้าหมาย
หรือความส าเร็จนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนใน
สถานศึกษา ซ่ึงมีครู อาจารย์ เป็นหลักส าคัญในการดาเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ให้
เติบโตงดงามและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม การพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตา มที่
สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องด าเนินการจัดการศึกษาตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการที่ ต้องการให้เยาวชนเป็นคนเก่ง คนดี สามารถด ารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข นอกจากจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว   การ
ป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยง รอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไป
เก่ียวข้องกับยาเสพติด  ร้านเกม  การพนัน  หนีเรียน  ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมที่
ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ทุกคนที่เก่ียวข้อง ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง ซ่ึงมาจาก
ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบจากแหล่งอบายมุข 

      นักเรียนโรงเรียนบางดีวิทยาคมและสถานศึกษาต่างๆ ในพ้ืนที่ใกล้เคียง รวมทั้งเยาวชนในชุมชน
ต่างมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดรวมทั้งอบายมุขต่างๆ เป็นอย่างยิ่ง โรงเรียนบางดีวิทยาคม
ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเฝ้าระวัง การรณรงค์ต่อต้าน รวมทั้งการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของยา
เสพติดและอบายมุขในพ้ืนที่ จึงด าเนินโครงการเริ่มต้นชีวิตใหม่  ละ เลิก ยาเสพติดขึ้น  และด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปีการศึกษา 2561  ในปัจจุบัน โดยยกระดับความเข้มข้นของการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนเ พ่ือ ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ น าไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือการยกระดับเป็นสถานศึกษาปลอดยาเสพติด ที่

ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนปลอดจากปัญหายาเสพติด ร้อยละ 100 
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2. จุดประสงค์และเป้าหมาย 

    วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือฝึกให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจและสามารถเผชิญ                      
กับปัญหาต่างๆได้ 

  2. เพ่ือน านักเรียนที่ติดยาเสพติดมาบ าบัดเพ่ือเลิกยาเสพติด 
  3. เพ่ือลดอุปสงค์ของผู้เสพยาเสพติด 

  4. เพ่ือให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความส าคัญของการเห็นคุณค่าในตนเองและสร้าง
ความภาคภูมิใจในตนเอง 

  5. เพ่ือให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะชีวิตที่ ดีในการด าเนินชีวิตให้ปลอดภัย ในเรื่องของการ
ห่างไกลยาเสพติด 
   6. เพ่ือให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีผลการเรียนและพฤติกรรมที่ดีขึ้น 

   เป้าหมาย 

  เชิงปริมาณ 
       1.เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบางดีวิทยาคมทุกคน 
       2. นักเรียนโรงเรียนบางดีวิทยาคมที่มีพฤติกรรมเสี่ยงยาเสพติด ละ เลิก ยาเสพติด ได้ 
 

 เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจและสามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆได้                           
ร้อยละ 90 

2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะชีวิตที่ดีในการด าเนินชีวิตให้ปลอดภัย ในเรื่องของการห่างไกล
ยาเสพติด ร้อยละ 90 
 3. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีผลการเรียนและพฤติกรรมที่ดีขึ้น ร้อยละ 90 
 4. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถละเลิกยาเสพติดได้ ร้อยละ 90 
 

     3. กระบวนการผลิตนวัตกรรม 

          จากสถานการณ์ในปัจจุบัน เด็กและเยาวชน เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเสพติดมากที่สุด ทั้งในและนอก
สถานศึกษา ข้าพเจ้าจึงน าแนวทางการแก้ปัญหา  ในการเลือกแบบผลงานที่สัมพันธ์กับปัญหาหรือสิ่งที่ พัฒนา 
การจัดท าโครงการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ละเลิกยาเสพติด ซ่ึงเป็นกิจกรรมโครงการทางเลือกในการแก้ปัญหายาเสพ
ติดในโรงเรียนบางดีวิทยาคม  โดยมีแนวทางในการด าเนินการและสอดคล้องกับธรรมชาติของกลุ่มเป้าหมาย 

ความต้องการสถานศึกษา และชุมชนดังนี้ 

1. โรงเรียนและชุมชน วิเคราะห์สภาพปัญหา และสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดเพ่ือสร้าง
ความตระหนักร่วมกัน 
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2. ศึกษาขั้นตอนและแนวทางการจัดโครงการเริ่มต้นชีวิตใหม่  ละเลิก ยาเสพติด โดยใช้บางดีวิทย์
โมเดล 

3. ผู้บริหาร  และครู น านโยบายไปสู่การปฏิบัติ  โดยแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ คณะท างาน มอบนโยบาย 
จัดท าแผนปฏิบัติงาน จัดกิจกรรม ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานเสนอตามล าดับ สนับสนุน
งบประมาณ พร้อมทั้งเสนอแนะปัญหาและอุปสรรค์ เพ่ือน าไปสู่แก้ไขโครงการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ละ
เลิก ยาเสพติด ให้มีความเข้มเข็งและต่อเนื่อง 

4. ก าหนดตัวผู้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของโครงการด้านต่าง ๆ 

5. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือวางแผนในการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ การด าเนินกิจกรรมของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ประสานหน่วยงานเก่ียวข้องในการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น สถานีต ารวจชุมชน  
โรงพยาบาล  ผู้น าชุมชน  ผู้ปกครอง เป็นต้น 

7. คัดกรองนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงยาเสพติดเข้าร่วมโครงการ โดยมีข้อตกลงกับผู้ปกครองนักเรียน
กลุ่มเสี่ยงทุกคนต้องเข้าร่วมโครงการ เริ่มต้นชีวิตใหม่ ละเลิก ยาเสพติด เป็นเง่ือนไขหนึ่งใน
การศึกษาต่อในโรงเรียนบางดีวิทยาคม ทุกคนต้องปลอดจากยาเสพติด 

8. ด าเนินกิจกรรมตามระบบดูแลช่วยนักเรียนในแก้ไขปัญหายาเสพติด 

9. ติดตาม ประเมินผล โครงการ 

10. สรุป และรายงานผลโครงการแก่ผู้เก่ียวข้อง 
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                  การออกแบบผลงาน/นวัตกรรม 
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โรงเรียนบางดีวิทยาคมได้น าองค์ความรู้บางดีวิทย์โมเดล Bang Dee Wit Model มาใช้เป็นแนวทางในการ

ด าเนินงานโครงการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ละเลิกยาเสพติด 

                            Bang Dee Wit Model 

B = Beautiful บรรยากาศสวยงาม การจัดบรรยากาศของโรงเรียนให้มีความร่มรื่นน่าอยู่และ 
     ปลอดภัย 
A = Achefment มุ่งผลความส าเร็จ ในการด าเนินการโครงการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ละเลิกยาเสพติดมุ่งผล
     ความส าเร็จนักเรียน ละเลิกยาเสพติด ร้อยละ 90 
N = Network การสร้างเครือข่าย  มีการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง โดยด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลง
     ความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงเรียนกับองค์กร/หน่วยงาน 
     ภายนอกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
G = Goal การก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ในการด าเนินโครงการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ละเลิกยาเสพติดมีการ 
     ก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 
D = Development การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในการด าเนินโครงการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ละเลิกยาเสพติดได้
      ด าเนินโครงการอย่างเข้มแข็งโดยมีบุคลากรทั้งภายในและ
      ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
E = Ethic มีคุณธรรม จริยธรรม  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม  
     จริยธรรม เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาพฤติกรรมด้านยาเสพติด เช่น 
     ค่ายคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมจิตอาสา เป็นต้น 
E = Easy ท าเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ในการด าเนินการจัดกิจกรรมยึดหลักการด าเนินกิจกรรม                         
     เชิงประจักษ์ นักเรียนสามารถลดและละเลิกจากยาเสพติดได้อย่าง
     จริงจัง โดยใช้กิจกรรมบ าบัด ซ่ึงได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
     ภายนอก ได้แก่ โรงพยาบาลห้วยยอด ต ารวจสายตรวจต าบลบางดี 
     เป็นต้น  
W = Web การประชาสัมพันธ์  มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้ด้านยาเสพติดผ่านทางเว็บไซต์
     ของโรงเรียน   
I = Integration การบูรณาการ  มีการบูรณการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านยาเสพติดในทุกกลุ่ม
     สาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
T = Technology การน าเทคโนโลยีมาใช้ มีการน าเทคโนโลยีมาเป็นสื่อในการให้ความรู้ด้านยาเสพติดกับ
     นักเรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



6 
 

แผนผังกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงาน 
โครงการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ละเลิกยาเสพติด (ขั้นตอน D ของบางดีวิทย์โมเดล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D 

C 
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โรงเรียนบางดีวิทยาคมมีกระบวนการด าเนินงานโครงการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ละเลิกยาเสพติด ดังนี้ 

การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

     โรงเรียนมีการจัดต้ังครูที่ปรึกษาเพ่ือดูแลนักเรียน และได้จัดท าเครื่องมือที่หลากหลายเพ่ือใช้ในการ
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ที่ครอบคลุมทั้งด้านความสามารถ สุขภาพ และด้านครอบครัว ซ่ึงเครื่อง มือที่

น ามาใช้ ได้แก่ ระเบียบสะสม แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) การเยี่ยมบ้าน กิจกรรมโฮมรูม เป็นต้น 

การคัดกรอง 

     โรงเรียนมีการคัดกรองนักเรียน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 

 1. กลุ่มปกติ คือ นักเรียนที่ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนแล้ว 
อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มปกติ ซ่ึงควรได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและการส่งเสริมพัฒนา 
 2. กลุ่มเสี่ยง คือ นักเรียนที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติดจากการคัดกรองของโรงเรียน ซ่ึงโรงเรียน ต้องให้
การป้องกันหรือแก้ไขปัญหาตามแต่กรณี 
 3. กลุ่มมีปัญหา คือ นักเรียนที่ ติดยาเสพติดจากการคัดกรองของโรงเรียน ร่วมกับโรงพยาบาล                     
ห้วยยอด ซ่ึงโรงเรียนต้องช่วยเหลือและแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน  
     จากการคัดกรองนักเรียนดังกล่าวท าให้ ได้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่                       
กลุ่มเสี่ยง จ านวน 7 คน และกลุ่มมีปัญหา จ านวน 11 คน 
 

ประชุมผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

 ภาคี 4 ฝ่าย ประกอบด้วย  ตัวแทนต ารวจชุมชน  ผู้น าชุมชน   เจ้าหน้าที่โรงพยาลดูแลเก่ียวกับการ
บ าบัดยาเสพติด   และผู้ปกครอง    ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การด าเนินงาน

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข  

การส่งเสริมพัฒนา 

 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติดโดยการจัดกิจกรรม

ต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด กิจกรรมดนตรี เป็นต้น 

การป้องกันและแก้ไขปัญหา 

 โรงเรียนได้ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับยาเสพติด

และจัดกิจกรรมบ าบัด 
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การด าเนินงานตามกิจกรรม 
      ขั้น Plan การวางแผน (Plan : P)  เป็นส่วนประกอบของวงจรที่ส าคัญ การวางแผน เป็นจุดเริ่มต้นของ
งาน และเป็นส่วนส าคัญที่จะให้การท างานในส่วนอ่ืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล มีการด าเนินงานดังนี้ 

1. โรงเรียนและชุมชน วิเคราะห์สภาพปัญหา และสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดเพ่ือสร้าง
ความตระหนักร่วมกัน 

2. ศึกษาขั้นตอนและแนวทางการจัดโครงการเริ่มต้นชีวิตใหม่  ละเลิก ยาเสพติด โดยใช้บางดีวิทย์

โมเดล 

       ขั้น DO การปฏิบัติตามแผน (DO:O) เป็นการลงมือปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการดังนี้ 
1. ผู้บริหาร  และครู น านโยบายไปสู่การปฏิบัติ  โดยแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ คณะท างาน มอบนโยบาย 

จัดท าแผนปฏิบัติงาน จัดกิจกรรม ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานเสนอตามล าดับ สนับสนุน
งบประมาณ พร้อมทั้งเสนอแนะปัญหาและอุปสรรค์ เพ่ือน าไปสู่แก้ไขโครงการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ละ
เลิก ยาเสพติด ให้มีความเข้มเข็งและต่อเนื่อง 

2. ก าหนดตัวผู้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของโครงการด้านต่าง ๆ 
3. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือวางแผนในการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ การด าเนินกิจกรรมของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ประสานหน่วยงานเก่ียวข้องในการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น สถานีต ารวจชุมชน  

โรงพยาบาล  ผู้น าชุมชน  ผู้ปกครอง เป็นต้น 
5. คัดกรองนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงยาเสพติดเข้าร่วมโครงการ โดยมีข้อตกลงกับผู้ปกครองนักเรียน

กลุ่มเสี่ยงทุกคนต้องเข้าร่วมโครงการ เริ่มต้นชีวิตใหม่ ละเลิก ยาเสพติด เป็นเง่ือนไขหนึ่งใน
การศึกษาต่อในโรงเรียนบางดีวิทยาคม ทุกคนต้องปลอดจากยาเสพติด 

6. ด าเนินกิจกรรมตามระบบดูแลช่วยนักเรียนในแก้ไขปัญหายาเสพติด 

              การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

          โรงเรียนมีการจัดต้ังครูที่ปรึกษาเพ่ือดูแลนักเรียน และได้จัดท าเครื่องมือที่หลากหลายเ พ่ือใช้
ในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ที่ครอบคลุมทั้งด้านความสามารถ สุขภาพ และด้านครอบครัว ซ่ึงเครื่องมือที่

น ามาใช้ ได้แก่ ระเบียบสะสม แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) การเยี่ยมบ้าน กิจกรรมโฮมรูม เป็นต้น 

             การคัดกรอง 
          โรงเรียนมีการคัดกรองนักเรียน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
          1. กลุ่มปกติ คือ นักเรียนที่ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ตามเกณฑ์การคัดกรองของ
โรงเรียนแล้ว อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มปกติ ซ่ึงควรได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและการส่งเสริมพัฒนา 
          2. กลุ่มเสี่ยง คือ นักเรียนที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติดจากการคัดกรองของโรงเรียน ซ่ึงโรงเรียน 
ต้องให้การป้องกันหรือแก้ไขปัญหาตามแต่กรณี 
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           3. กลุ่มมีปัญหา คือ นักเรียนที่ติดยาเสพติดจากการคัดกรองของโรงเรียน ร่วมกับโรงพยาบาล                     
ห้วยยอด ซ่ึงโรงเรียนต้องช่วยเหลือและแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน  
            จากการคัดกรองนักเรียนดังกล่าวท าให้ได้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่                      
กลุ่มเสี่ยง จ านวน 7 คน และกลุ่มมีปัญหา จ านวน 11 คน 

         ประชุมผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

         ภาคี 4 ฝ่าย ประกอบด้วย  ตัวแทนต ารวจชุมชน  ผู้น าชุมชน   เจ้าหน้าที่โรงพยาลดูแลเก่ียวกับ
การบ าบัดยาเสพติด   และผู้ปกครอง    ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การด าเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข  

         การส่งเสริมพัฒนา 

        โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติดโดยการจัด
กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด กิจกรรมดนตรี เป็นต้น 

        การป้องกันและแก้ไขปัญหา 

      โรงเรียนได้ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการจัดอบรมให้ความรู้ เก่ียว กับยา

เสพติดและจัดกิจกรรมบ าบัด 

   ขั้น Check  การตรวจสอบ (Check : C)  หมายถึง การตรวจสอบ ดูว่าเม่ือปฏิบัติงานตามแผนหรือการ
แก้ปัญหาตามแผนแล้ว ผลลัพธ์เป็นอย่างไร สภาพปัญหาได้รับการแก้ไขตรงตามเป้าหมายหรือไม่ ด าเนินการ

ดังนี้ 

1. ติดตาม ประเมินผลโครงการ เริ่มต้นชีวิตใหม่ ละเลิก ยาเสพติด โดยใช้บางดีวิทย์โมเดล  การน าข้อมูลที่
ได้จากการปฏิบัติของโครงการมา วิเคราะห์ และอภิปรายผล 
 

   ขั้น Action การด าเนินการให้เหมาะสม (Action: A) เป็นการกระท าภายหลังที่กระบวนการ 3 ขั้นตอนตาม

วงจรได้ด าเนินการเสร็จแล้วโดยการดังนี้   

            น าผลแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสรุปผล ที่ได้วิเคราะห์ อภิปรายผล ของการจัดท าโครงการ โดย
ให้ผู้เก่ียวข้องสรุปให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือน าไปปรับการท างานในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

 

 

 



10 
 

4. ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธ์ิ/ประโยชน์ท่ีได้รับ 

  4.1 ผลท่ีเกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ 
           จากการก าหนดวัตถุประสงค์ในการด าเนินโครงการ เริ่มต้นชีวิตใหม่ ละเลิก ยาเสพติด ของโรงเรียน                 
บางดีวิทยาคม ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ และเป้าหมายคือ 

   จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1   นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจและสามารถเผชิญ                      
กับปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี 
             จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 นักเรียนที่ติดยาเสพติดเข้าร่วมบ าบัดยาเสพติด ด้วยความสมัครใจ โดย
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการน านักเรียนที่อยู่ในความปกครองพาไปบ าบัดยาเสพติดตามตารางที่ทางโรงพยาบาล
นัดหมายครบทุกครั้งและทุกคน จนครบกระบวนการบ าบัดยาเสพติดของทางโรงพยาบาลก าหนด 
            จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 3  สามารถลดอุปสงค์ของผู้เสพยาเสพติดได้ ท าให้นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
ยาเสพติดลดลง และเป็นการป้องกันนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงยาเสพติดรายใหม่ 
            จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความส าคัญของการเห็นคุณค่าใน
ตนเองและสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ ในการท ากิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียน   

   จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 5 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะชีวิตที่ดีในการด าเนินชีวิตให้ปลอดภัย 
ในเรื่องของการห่างไกลยาเสพติด 
             จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 6 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรมใฝ่รู้ ใฝ่เรียนเพ่ิมมากขึ้น  ส่งผลให้
นักเรียน ติด o ร มส. น้อยลง  และมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้น  และส่งผลต่อการจบหลักสูตรสูงขึ้น  

   
4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

  จากการด าเนินงานโครงการ เริ่มต้นชีวิตใหม่ ละเลิก ยาเสพติด  โรงเรียนบางดีวิทยาคมอย่าง
รูปธรรมต้ังแต่ปีการศึกษา 2560  จนถึงปัจจุบัน    ผลการป้องกันยาเสพติดของโรงเรียนบางดีวิทยาคมพบว่า 
การด าเนินการตามมาตรการแก้ปัญหายาเสพติด ซ่ึงทางโรงเรียนได้ประสานกับหน่วยงานต้นสังกัด  ฝ่าย
ปกครองท้องที่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานีต ารวจชุมชนต าบลบางดี  โรงพยาบาลห้วยยอด  มาสุ่มตรวจคัดกรอง
ยาเสพติดนักเรียนโรงเรียนบางดีวิทยาคม ซ่ึงมีผลการตรวจนักเรียนที่มีกลุ่มเสี่ยงยาเสพติด ปลอดสารเสพติด

คิดเป็นร้อยละ 95 

4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ 

  1. ได้รับความร่วมมือและเป็นเครือข่ายจากระดับต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนในการแก้ปัญหายาเสพติด 
   2. นักเรียนโรงเรียนบางดีวิทยาคมทุกคน ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

  3. นักเรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมเพ่ิมขึ้น 
                     4. ปัญหาการติด 0 ร มส.ลดลง ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์โดยรวมของโรงเรียน และผลสัมฤทธิ์การ
ทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ ( O NET) สูงขึ้น  โดยในปีที่ผ่านมาโรงเรียนบางดีวิทยาคม                   
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มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ ( O NET ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                
มีค่าเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระ เป็นอันดับ  1 ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพม. 13  และ มีค่าเฉลี่ยพัฒนาการ  
4 กลุ่มสาระ เป็นอันดับ 2 ของโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัด สพม. 13 
        5. ผู้ปกครอง ชุมชน มีความเชื่อม่ัน ศรัทธา การจัดการศึกษาของโรงเรียนบางดีวิทยาคม 
ส่งผลให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนบางดีวิทยาคมเพ่ิมขึ้นทุกปี ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4       
     

5. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

การด าเนินงานโครงการเริ่มต้นชีวติใหม่ ละเลิกยาเสพติด  โรงเรียนบางดีวิทยาคม   ด าเนินการส าเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ เนื่องด้วยปัจจัยความส าเร็จ ดังนี้ 

1. ครูทุกคนเปิดใจและพร้อมปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลนักเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่ปัญหาเสี่ยง
พฤติกรรมยาเสพติด มีโอกาสปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยความร่วมมือจากภาคีความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆที่
เก่ียวข้อง โดยการการให้ค าแนะน า  ให้ก าลังใจ ให้การยอมรับ เพราะนักเรียนที่มีปัญหายาเสพติดส่วนใหญ่ 
ขาดความอบอุ่นจากครอบครัว   เกิดความว้าเว้ ไม่มีที่พ่ึง จึงไปพ่ึงเพ่ือน จึงถูกชักจูงไปให้ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
จึงท าให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าว ดังนั้นถ้าครูเข้าใจถึงพฤติกรรมนักเรียนเหล่านั้น และท าให้นักเรียนไว้วางใจได้ 
นักเรียนเหล่านั้นก็จะยินยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีได้ 

2. การยึดหลักวิธีการแห่งศาสตร์พระราชานั่นคือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ท าให้สามารถดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนได้อย่างทั่วถึง 

3. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการต่อต้านยาเสพติด 
ทุกชนิด จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนรู้และอ านวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และ
มีความรอบรู้  ในการหลีกเลี่ยง ห่างไกลจากยาเสพติด 

4. นักเรียนมีเวทีได้แสดงศักยภาพในทางสร้างสรรค์  ตามความถนัด และความจนใจ 
5. โรงเรียนบางดีวิทยาคม มีภาคีเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง ช่วยเหลือสนับสนุนการด านินกิจกรรม

ต่างๆ ของโรงเรียนอย่างเต็มที่ 
6. โรงเรียนบางดีวิทยาคม น าผลการประเมินโครงการ และผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ

เริ่มต้นชีวิตใหม่ ละเลิก ยาเสพติด  ในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา ใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาวิธี
ปฏิบัติ น าไปสู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

โรงเรียนบางดีวิทยาคมขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยเหลือและผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายเป็นอย่างสูง ที่มีส่วน
ร่วมให้การด าเนินโครงการมีผลการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
       

 6. บทเรียนท่ีได้รับ ( Lesson Lean) 
บทเรียนที่ได้รับ จากการดาเนินงานโครงการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ละเลิก ยาเสพติด ประกอบด้วยประเด็น

ต่างๆ ดังนี้ 
            1. การออกแบบการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ คือ การใช้ข้อมูลที่ได้จากการด าเนินงานในปี
การศึกษาที่ผ่านมา มาร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็งที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ หรือด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องในปี
การศึกษาปัจจุบัน และวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนที่ควรปรับปรุงก่อนด าเนินการตามกระบวนการในวงรอบถัดไป 
คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน ควรใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ เพ่ือค้นคิดหาวิธีการใหม่ๆ ตามหลักวิชาการ 
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หรือแม้แต่การลองผิด ลองถูก เพ่ือมาปรับปรุง และพัฒนาการทางานให้ดีขึ้น การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่ใฝ่หา
ความรู้อยู่เสมอ ต้องอ่านให้มาก ฟังให้มาก จดให้มาก และคิดให้มาก มีความมุ่งม่ันต้ังใจ และไม่ย่อท้อ เม่ือเจอ
ปัญหาหรืออุปสรรค ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานอยู่เสมอ ไม่พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ มีวินัยไม่ทอดทิ้งก่อนที่จะ
ด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ 
           2. การแก้ปัญหายาเสพติด ต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง อาศัยความร่วมมือร่วมใจจาก
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน โรงเรียนหรือสถานศึกษาต้องมีภาคีเครือข่ายที่
เข้มแข็ง เพ่ือร่วมกันดูแล สอดส่อง ปกป้อง คุ้มครองนักเรียน รวมทั้งให้การสนับสนุนนักเรียนในการท า
กิจกรรมด้านต่างๆ อย่างเต็มที่ มุ่งเน้นผลประโยชน์ที่เกิดแก่ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
           3. วิธีการสร้างภูมิคุ้มกันทางร่างกายและจิตใจให้แก่นักเรียน เปรียบเสมือนการให้วัคซีน (Vaccine) 
เพ่ือใช้ต่อต้านยาเสพติด  นักเรียนจะสร้างภูมิคุ้มกันด้วยตนเอง สามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะสิ่งที่ดี หรือ
หนทางแห่งอบายมุข และสามารถตัดสินใจเพ่ือการแก้ปัญหาต่างๆ อย่างมีสติและมีวิจารณญาณ รู้จักยับยั้งชั่ง
ใจต่อสิ่งยั่วยุต่างๆ โดยจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรมทั้งระบบ นักเรียนต้องน าคุณธรรม เก่ียวกับความซ่ือสัตย์
และ ความรับผิดชอบในตนเอง ในการสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ห่างไกลจากยาเสพติด  

 

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ 

        7.1 การเผยแพร่    

โรงเรียนบางดีวิทยาคม ได้เผยแพร่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ผ่านช่องทางต่างๆ อย่าง
หลากหลาย ได้แก่ 

1. ทางเอกสาร ได้จัดท าเอกสารแผ่นพับ น าเสนอการด าเนินงาน ผลงาน เพ่ือบริการแก่ผู้ที่สนใจน าไป
ศึกษา และปรับใช้ 

2. เผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานการด าเนินงานกิจกรรมโครงการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ละ
เลิก ยาเสพติด  รวมทั้งการเข้าร่วมประกวดแข่งขัน นวัตกรรมโครงงานคุณธรรม ระดับภาคใต้ จัดโดยศูนย์
คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
          3. ด าเนินการเผยแพร่โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนบางดีวิทยาคม
http://www.bangdeewittaya.ac.th/ 

 

        7.2 การได้รับยอมรับ/รางวัลท่ีได้รับ 

          1. ได้รับเกียรติบัตรมีผลงานนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมเด็กและเยาวชนดีเด่น ระดับภาคใต้ จากศูนย์
คุณธรรม (องค์การมหาชน)  ปีพ.ศ. 2561 
          2. นายปราโมทย์   สุทธิรักษ์   ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับ เงิน 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา 2560 
          3. นายคมสัน  นวลใย   ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับ เงิน 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา 2560 
           4.  ได้รับเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระ ล าดับที่ 1 ของโรงเรียนขนาดเล็ก 
ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O NET ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560  
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 13 
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           5.  ได้รับเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนที่มีผลคะแนนพัฒนาการเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระ ล าดับที่ 2 ของ
โรงเรียนขนาดเล็ก ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O NET ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3             
ปีการศึกษา 2560  จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 13 
 

8. เงื่อนไขความส าเร็จ 
1. การแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ประสบความส าเร็จต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีที่ เก่ียวข้องทั้ง

ภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ผู้ปกครอง ร่วมมือในการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการ 
2. ผู้บริหาร ครูต้องมีความจริงใจ และให้ความส าคัญ การแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง และ

ต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


