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คำนำ
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และสรุปรายงานผลเพื่อให้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย มาตรการการดำเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสำหรับปีงบประมาณต่อไป
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้ความสำคัญปัญหาของนักเรียนที่เกิดจากยา
เสพติด ซึ่งมีองค์ประกอบสลับซับซ้อน และเป็นปัญหาที่เกิดจากสาเหตุสำคัญหลายประการประกอบกัน ได้แก่ คน
ยาเสพติด ชุมชน และสภาพสังคมสิ่งแวดล้อม จึงมีนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อให้ ส ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ตลอดจนเครือข่ายชุมชน ได้ร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจ เพื่อเฝ้า
ระวัง ป้องกัน เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และดูแล ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและเป็นเกราะป้องกันภัยยา
เสพติดทั้งในสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน ร่วมกัน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาที่ได้ขับเคลื่อนและดำเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้ข้อจำกัดของสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเต็มความสามารถ และด้วยดีมาตลอด จนได้นำข้อมูลมา
สรุปผลเป็นรายงานฉบับนี้ได้สำเร็จลุล่วง ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถนำรายงานนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตาม
ความเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพบริบทต่อไป
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
โครงการการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้ข้อจำกัดของสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดำเนินการภายใต้ความสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก
ดังนี้ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง (ประเด็น
ดำเนินการที่สำคัญ คือ การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่) แผนปฏิรูปประเทศ
(ด้านการศึกษา) และกิจกรรมสำคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึ กษา
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย แผนการศึกษาแห่งชาติ : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จุดเน้น : การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง การเฝ้า
ระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา) และ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ด้านความปลอดภัย
ค่าเป้าหมาย : โครงการการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ได้รับการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่ได้รับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ผลการดำเนินงาน
1. กิจกรรมหลัก : การสร้างภูมิคุ้มกัน และส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นั ก เรี ย นสั ง กั ด สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน ตั ้ ง แต่ ร ะดั บ ชั ้ น ปฐมวั ย
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งหมด 6,492,476 คน จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จำนวน 4,355,960 คน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 2,136,516 คน ได้รับ
การสร้างภูมิคุ้มกัน และได้รับการส่งเสริมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผ่านการเข้าร่วมโครงการ /
กิจกรรมตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 61.02 (ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย)
หมายเหตุ : จากผลการดำเนินงานเพื่อให้นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับ
การสร้างภูมิคุ้มกันจากปัญหายาเสพติด ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ
61.02 ไม่บรรลุตามค่าเป้าหมายนั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID 19) เป็นสาเหตุให้โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ จึงจัดการเรียนการสอนด้วย
ระบบออนไลน์ ซึ่งมีความจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับเนื้อหาสาระทางวิชาการเป็นลำดับต้นๆ เพราะมีระยะเวลา
ในการเรียนเป็นตัวกำหนด จึงทำให้การบูรณาการเรื่องยาเสพติดเข้าไปในเนื้อหาได้ค่อนข้างน้อย การบูรณาการ
เรื่องยาเสพติดกับกิจกรรมโฮมรูมทางระบบออนไลน์ไม่สามารถดำเนินการได้เต็มที่ รวมทั้งโครงการ/ กิจกรรม
บางรายการที่จำเป็นต้องดำเนินการที่โรงเรียน เช่น โครงการ TO BE NUMBER ONE โครงการตำรวจประสาน
โรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) และกิจกรรมบ้านหลังเรียน เป็นต้น ดังนั้นโรงเรียนจึงไม่สามารถดำเนินโครงการ/
กิจกรรมได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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2. กิจกรรมหลัก : การดูแลช่วยเหลือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนสามารถดำเนินตามกิจกรรมการสำรวจ ค้นหา คัดกรอง
นักเรียน และกิจกรรมการดูแล ช่วยเหลือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บำบัดรักษา และฟื้นฟูนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
เข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติด และยาเสพติ ภายใต้ข้อจำกัดของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) คิดเป็นร้อยละ 91.51 บรรลุตามค่าเป้าหมายของโครงการ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ
2.1 กิจกรรมการดำเนินการสำรวจ ค้นหา คัดกรองนักเรียน
นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนทั้งสิ้น 6,492,476 คน
จากการสำรวจ ค้นหา คัดกรอง พบนักเรียนที่มีพฤติกรรมการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติด (เหล้า บุหรี่) และ
ยาเสพติด จำนวนทั้งสิ้น 2,427 คน คิดเป็นร้อยละ 0.04 จำแนกเป็นนักเรียนพฤติกรรมการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสาร
เสพติด (เหล้า บุหรี่) จำนวน 2,103 คน และนักเรียนพฤติกรรมการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จำนวน 324 คน
2.2 กิจกรรมการดูแล ช่วยเหลือ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติด
และยาเสพติด นักเรียนที่ได้รับการดูแล ช่วยเหลือสามารถกลับมาเรียนตามปกติ คิดเป็นร้อยละ 91.51 (บรรลุ
ค่าเป้าหมาย)

สรุปผล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจากรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึ ก ษา สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ ่ ง เป็ น
การดำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 245 ในฐานะผู้ขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการได้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการและสภาพบริบทของพื้นที่ รวมทั้งบูรณาการดำเนิ นการร่วมกับภาคีเครือข่าย องค์กร ชุมชน และ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนทุกคน รวมทั้ง
การดูแล ช่วยเหลือ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ผลการดำเนินงาน
1. กิจ กรรมหลัก : การสร้า งภูมิค ุ้มกัน และส่งเสริมการป้องกัน และแก้ไ ขปัญหายาเสพติ ด
ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งหมด 6,492,476 คน จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จำนวน 4,355,960 คน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 2,136,516 คน ได้รับการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน และได้รับการส่งเสริมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการเข้า ร่วมโครงการ / กิจกรรม
ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 61.02 (ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย)
ประกอบด้วย 10 โครงการ / กิจกรรม ดังนี้
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียนที่
กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรม
(คน)
(คน)
843,670
633,385

1 การส่งเสริมทักษะสมอง Executive Function (EF) :
ระดับปฐมวัย
2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันผ่านกิจกรรมครู D.A.R.E :
987,460
549,358
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6
3 ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด :
1,605,096
561,413
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
4 เพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC)
2,626,285
1,333,318
: ระดับชั้นมัธยมศึกษา
5 กิจกรรมบูรณาการในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
6,492,476
6,492,476
สารเสพติด (เหล้า บุหรี่) และยาเสพติด : ทุกระดับชั้น
6 ค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชนปรับเปลี่ยน
27,126
26,802
พฤติกรรมนักเรียน : นักเรียนปกติกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
7 โครงการ TO BE NUMBER ONE : ทุกระดับชั้น
6,492,476
3,879,942
8 โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) 29,398 (โรง)
8,400 (โรง)
: ทุกระดับชั้น
9 กิจกรรมบ้านหลังเรียน : ทุกระดับชั้น
6,492,476
995,751
10 นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่
34,403
34,403
การศึกษา : นักเรียนที่เข้ารับการช่วยเหลือจาก
ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ : ข้อมูลนักเรียนจากการรายงานของ สพท. ในระบบ e-MES ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

ร้อยละ

75.07
55.63
34.98
50.77
100
98.80
51.17
28.57
15.34
100

2. กิจกรรมหลัก : การดูแลช่วยเหลือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับ
สารเสพติด และยาเสพติด ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ
2.1 กิจกรรมการดำเนินการสำรวจ ค้นหา คัดกรองนักเรียน
นักเรีย นทั้งหมดในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้ นฐาน จำนวนทั้งสิ้ น
6,492,476คน ดำเนินการสำรวจ ค้นหา คัดกรอง พบนักเรียนที่มีพฤติกรรมการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติด
(เหล้า บุหรี่) และยาเสพติด จำนวนทั้งสิ้น 2,427 คน คิดเป็นร้อยละ 0.04 จำแนกเป็นนักเรียนพฤติกรรมการเข้าไป
เกี่ยวข้องกับสารเสพติด (เหล้า บุหรี่) จำนวน 2,103 คน และนักเรียนพฤติกรรมการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
จำนวน 324 คน รายละเอียดดังตาราง
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สพท.

จำนวนนักเรียน
ทั้งหมด
(คน)

สพป.

4,355,960

สพม.

2,136,516

รวม

6,492,476

นักเรียนจากการคัดกรองทั้งหมด
(คน)
สารเสพติด
(เหล้า/บุหรี่)
(คน)
110
(0.003%)
1,993
(0.09%)
2,103
(0.03%)

ยาเสพติด (คน)
ผู้ใช้ (คน)
15

ผู้เสพ (คน)
3

ผู้ติด (คน)
37

95

36

138

110

39

175

รวม (คน)
55
(0.001%)
269
(0.01%)
324
(0.005%)

324 (0.005%)
2,427 (0.04%)

2.2 กิจ กรรมการดูแ ล ช่วยเหลือ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่เข่ไปเกี่ยวข้ องกั บ
ยาเสพติด นักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้รับการดูแล ช่วยเหลือสามารถกลับมาเรียนตามปกติ
คิดเป็นร้อยละ 91.51 (บรรลุค่าเป้าหมาย) โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
1) การอยู่ระหว่างดูแล ช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และยังมาเรียนตามปกติ จำนวน 46
คน คิดเป็นร้อยละ 14.19 %
2) การดูแลช่วยเหลือด้านอื่น ๆ และสามารถกลับมาเรียนตามปกติ เช่น กิจกรรมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มยาเสพติด เป็นต้น จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30 %
3) การดูแลช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และสามารถ
กลับมาเรียนตามปกติ จำนวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 83.02 %

ปัญหา อุปสรรค
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ ต้องจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ และรูปแบบอื่น ๆ
ซึ่งมีความจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับเนื้อหาสาระทางวิชาการเป็นลำดับ แรก เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาของ
หลักสูตร รวมทั้งกิจกรรมโฮมรูมทางระบบออนไลน์ไม่สามารถดำเนินการได้เต็มที่ ดังนั้นการบูรณาการเกี่ยวกับ
เรื่องยาเสพติดเข้าไปในเนื้อหาจึงได้ค่อนข้างน้อย ประกอบกับโครงการ/กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา บางรายการจำเป็นต้องดำเนินการที่โรงเรียน เช่น โครงการ TO BE NUMBER ONE
โครงการตำรวจประสานโรงเรี ย น (1 ตำรวจ 1 โรงเรี ย น) และ กิ จ กรรมบ้ า นหลั ง เรี ย น เป็ น ต้ น จึ ง ทำให้
ผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่
กำหนดไว้ ทั้งระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน
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ข้ อ เสนอแนะเพื ่ อ เป็ น แนวทางพั ฒ นาการดำเนิ น งานป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา ยาเสพติ ด
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จากผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ภายใต้ข้อจำกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนนั้น จึงได้เสนอแนะเพื่อพัฒนาแนว
ทางการดำเนินการ ดังนี้
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรมีหน่วยงาน และ/หรือกลุ่มงานที่รับผิดชอบ
งานเพื่อส่งเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา เพื่อกำกับ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยตรง และควรสร้างมาตรการ และ/หรือแนวทางที่ชัดเจนเพื่อ
กำชับ เน้นย้ำให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนให้ความตระหนัก และเห็นสำคัญในการดำเนินงาน
ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างจริงจัง
2. สำนั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั ้ นพื ้ นฐานควรมี การประสานงาน และ/หรื อ ดำเนิ นงาน
ระดับนโยบายร่ว มกับ หน่ว ยงานหลักอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา เช่น หน่วยงานทางการปกครอง หน่วยงานทางการแพทย์ เพื่อกำหนดเป็นแนวทางให้ สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนนำไปดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเพื่อการร่วมมือกับของหน่วยงานอื่น ๆ
ในระดับภูมิภาคได้อย่างราบรื่น เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ เช่น การดำเนิน โครงการตำรวจประสานโรงเรียน
(1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) กิจกรรมครู D.A.R.E และกิจกรรมการสำรวจ คัดกรองนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงกับ
ยาเสพติด เป็นต้น
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ตอนที่ 1
บทนำ
หลักการ
ปัญหายาเสพติด จัดเป็นปัญหาที่ประเทศไทยให้ความสำคัญในการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษา
ผู้ติดยาเสพติด สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ด้านความมั่นคง : ประเด็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง (ประเด็นการดำเนินการที่สำคัญ : การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้น ใหม่) ซึ่งแนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติด ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในด้านปัญหา
แหล่งผลิตยาเสพติด การลักลอบนำเข้า การคงอยู่ของโครงข่ายการค้า และการแพร่ระบาดในพื้นที่เมือง สำหรับ
การแพร่ระบาดในพื้นที่นั้นรวมหมายถึง ทั้งด้านอุตสาหกรรม การเกษตร หมู่บ้าน ชุมชน และสถานศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 - 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2580) ได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการแก้ไข และ
สอดคล้องกับ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อกำหนดทิศทาง
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด บูรณาการการแก้ไขปัญหาร่วมกั บหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องได้ และ
บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยมี วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติด
อย่างยั่งยืน ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ” และได้ร่ว มมือ
บู ร ณาการกั บ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยสำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) ในฐานะ
หน่วยงานหลักและหน่วยงานร่วมในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เกิดจากภัยและการใช้
ยาเสพติดของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยสร้างภูมิคุ้มกันตามบริบทให้กับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ให้เกิดองค์ความรู้
เกิดความเข้าใจ และเกิดทักษะเพื่อสามารถจำแนก วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด โดยให้
นักเรียนเข้าร่วมผ่านโครงการกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ และต่อเนื่อง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง
และช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.) เป็นเลขานุการในการดำเนินงานดังกล่าว และร่วมกับสำนักติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สตผ.) ซึ่งเป็นสำนักหลักในการดำเนินงานกำกับ ติดตาม และประมวลผล
ในภาพรวมของการขับเคลื่อนและการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เป็นไปตามนโยบาย
มาตรการและแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนดได้
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วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื ่ อ กำกั บ ติ ด ตามผลการดำเนิ น งานป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในสถานศึ ก ษา
ตามนโยบาย มาตรการ และแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
2. เพื่อสรุปและรายงานผลให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับเป็น แนวทาง
ในการกำหนดนโยบาย มาตรการ และกำกับ ติดตามผลการดำเนิน งานป้ องกัน และแก้ ไ ขปั ญหายาเสพติ ด
ในสถานศึกษา ในปีงบประมาณต่อไป และรายงานหน่วยงานหลัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

เป้าหมายโครงการ (Outputs)
1. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด ได้รับการติดตามการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
2.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา
2.2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและ
แก้ไขการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (impact)
1. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ความคิด ค่านิยมเกี่ยวกับยาเสพติด เกิดความตระหนักรู้โทษพิษภัยยาเสพติด เกิดทัศนะคติที่จะปฏิเสธยาเสพติด
รวมทั้ง มีทักษะชีวิตในการดำรงชีวิต
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษา และสถานศึกษา สามารถจัดโครงการ/กิจกรรมการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้
3. สำนักงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื ้น ฐานได้ร ูป แบบ แนวทาง และวิธ ีดำเนิน การของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ที่สามารถขับเคลื่อนและดำเนิ นงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี เพื่อนำมาเป็นแบบอย่างให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาอื่น ๆ
สามารถประยุกต์และใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสมกับพื้นที่ และมีข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนด
นโยบาย ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และมีผลการดำเนินงานรายงานต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความมั่นคง ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน
(เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่น คงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส ่ งผลกระทบต่ อ
การบริหารและพัฒนาประเทศ ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปั จจุบัน (ปี 2561-2565)
ดีขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 50
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เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ได้รับการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่ได้รับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาดำเนินตามโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
และการดูแลช่วยเหลือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บำบัดรักษาและฟื้นฟู นักเรียนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้
2. นักเรีย นระดับ การศึ กษาขั้น พื้ นฐานได้รับ การเสริมสร้ างภูม ิคุ้ ม กัน และการดูแลช่ว ยเหลื อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บำบัดรักษาและฟื้นฟู นักเรียนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษาได้

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระยะเวลาดำเนินการ
เดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564

กิจกรรมดำเนินการ
1. กิจกรรมการกำกับ ติดตามทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำเครื่องมือการกำกับ ติดตาม
ผลการดำเนินงานฯ
1.2 ดำเนินการ Try out เครื่องมือกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานฯ จำนวน 4 ภูมิภาค
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 8 เขต
1.3 ประชุ มชี ้ แจงการกำกั บ ติ ดตามผลการดำเนิ นงานป้ อ งกั นและแก้ ไขปั ญหายาเสพติ ด
ในสถานศึกษา ประชุมชี้แจงแนวทางการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ผ่านระบบประชุมทางไกล (Teleconference) ให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 245 เขต
1.4 กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
2. กิ จ กรรมการสรุ ป และรายงานผลการดำเนิ น งานป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด
ในสถานศึกษา
2.1 ประชุมเพื่อวางแผนการสรุปและรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทางระบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
2.2 สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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การกำกับ ติดตาม
1. วิธีการ จัดทำเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 245 เขต ทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
2. เครื่องมือ แบบติดตามเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ในรูปแบบ excel
3. ช่วงเวลา เดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ตอนที่ 2
ผลการดำเนินงาน
การสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้กับนักเรียนทุกคน โดยสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบาย และแนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปี
และสภาพบริบทของพื้นที่ รวมทั้งการบูรณาการดำเนินการร่วมกับภาคี เครือข่าย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างเหมาะสม โดยติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน และส่งเสริม
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย
11 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง Executive Function (EF) : ระดับปฐมวัย 2) กิจกรรม
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันผ่านกิจกรรมครู D.A.R.E : ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 3) กิจกรรมลูกเสือต้านภัย
ยาเสพติด : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 4) กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) : ระดับชั้น
มัธยมศึกษา 5) กิจกรรมบูรณาการในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด (เหล้า บุหรี่) และยาเสพติด : ทุกระดับชั้น
6) กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 7) โครงการ TO BE NUMBER ONE
8) โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) 9) กิจกรรมบ้านหลังเรียน 10) นักจิตวิทยาโรงเรียน
ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ 11) กิจกรรมอื่น ๆ ที่สำนักงานเขตื้นที่การศึกษา/โรงเรียน ดำเนินการ
และ 2. เพื่อการดูแลช่วยเหลือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ประกอบด้วย
2 กิจกรรม คือ 1) การดำเนินการสำรวจ ค้นหา คัดกรองนักเรียน และ 2) การดูแล ช่วยเหลือ และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมนักเรียนที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด
การติดตามผลการดำเนิน งานป้ องกัน และแก้ ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึก ษา สำนักงาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้ ส ถานการณ์ก ารแพร่ระบาด
ของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 245 เขต
ได้ดังนี้

ข้อมูลพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด จำนวน 245 เขต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา จำนวน 183 เขต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 62 เขต
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 29,398 โรง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 27,038 โรง
- โรงเรียนประถมศึกษา 20,022 โรง
- โรงเรียนขยายโอกาส 7,016 โรง
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 2,360 โรง
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 6,492,476 คน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 4,355,960 คน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 2,136,516 คน
หมายเหตุ 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6
จำนวน 1 โรง ได้แก่ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร (สพม.ฉะเชิงเทรา)
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 6
จำนวน 2 โรง ได้แก่ โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) จ.ตราด และโรงเรียนเกาะช้าง
วิทยาคม จ.ตราด (สพม.จันทบุรี ตราด)
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6
จำนวน 2 โรง ได้แก่ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา จ.ปทุมธานี (สพม.ปทุมธานี) และ
โรงเรียนเกาะสีชัง จ.ชลบุรี (สพม.ชลบุรี ระยอง)
4. โรงเรียนระดับขยายโอกาส จำนวน 7,016 โรง
5. จำนวนนักเรียนทั้งหมด 6,492,476 คน แบ่งตามกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรม ดังนี้
5.1 ระดับปฐมวัย
จำนวน 843,670 คน (สพม. 334 คน สพป. 843,336 คน)
5.2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 3,022,521 คน
5.3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวน 987,460 คน (สพม. 655 คน สพป. 986,805 คน)
5.4 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 2,626,285 คน
5.5 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 1,605,096 คน (สพม.1,589,047 คน สพป.16,049 คน)
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
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ผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัด สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้
1. การสร้างภูมิคุ้มกัน และส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบาย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง Executive Function (EF) : ระดับปฐมวัย
1.2 กิจกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันผ่านกิจกรรมครู D.A.R.E : ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6
1.3 กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
1.4 กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) : ระดับชั้นมัธยมศึกษา
1.5 กิจกรรมบูรณาการในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด (เหล้า บุหรี่) และยาเสพติด : ทุกระดับชั้น
1.6 กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน
1.7 โครงการ TO BE NUMBER ONE
1.8 โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)
1.9 กิจกรรมบ้านหลังเรียน
1.10 นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2. การดูแลช่วยเหลือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด
ประกอบด้วย 2 กิจกรรม
2.1 การดำเนินการสำรวจ ค้นหา คัดกรองนักเรียน
2.2 การดูแล ช่วยเหลือ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด

1. การสร้างภูมิคุ้มกัน และส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. กิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง Executive Function (EF) ระดับปฐมวัย
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง Executive Function (EF) ระดับปฐมวัย เป็นการส่งเสริม
พัฒนาการทักษะทางสมองให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย ที่จะสามารถรับรู้ เข้าใจ และรู้จักพิษภัยของยาเสพติด
โดยบูรณาการผ่านการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ด้วยสื่อการเรียน
การสอนที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับช่วงวัย รวมทั้งการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับครูผู้สอนระดับปฐมวัย โดยผลการ
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน และนักเรียนที่ดำเนิน
กิจกรรมส่งเสริมทักษะสมอง Executive Function (EF) ระดับปฐมวัย
จำนวน
สพท.
สพท. ทั้งหมด
(แห่ง)

สพป.
สพม.
รวม

จำนวน
สพท.
ที่จัด
การศึกษา
ระดับชั้น
ปฐมวัย
(แห่ง)

183

123

62

2

245

125
(100%)

จำนวน
จำนวน
โรงเรียน
โรงเรียน
ทั้งหมด
ที่ดำเนิน
ที่จัด
กิจกรรม
การศึกษา เพื่อส่งเสริม
ระดับ ทักษะสมอง
ปฐมวัย
(EF)
(โรง)
(โรง)
27,038
16,517
(61.09%)
3
3
(100 %)
27,041
16,520
(61.09%)

จำนวน
นักเรียน
ระดับชั้น
ปฐมวัย
ทั้งหมด
(คน)
843,336
334
843,670

จำนวนนักเรียน
ปฐมวัย
ที่ได้รับการ
เสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันผ่าน
กิจกรรมส่งเสริม
ทักษะสมอง (EF)
(คน)
633,051
(75.07%)
334
(100%)
633,385
(75.07%)

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง Executive Function
(EF) โดย ป.ป.ส
จำนวนโรงเรียน
จำนวนโรงเรียน
จำนวน
ที่มีการบูรณาการ
ที่มีการนำสื่อมา
สพท. ที่มี กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ใช้
การนิเทศ ทักษะสมอง (EF) กับ
เพื่อส่งเสริม
ติดตาม
หลักสูตรการศึกษา
ทักษะสมอง
(แห่ง)
ปฐมวัย พุทธศักราช
(EF)
2560
(โรง)
123
14,303
13,270
(100%)
(52.90%)
(49.08%)
2
3
3
(100%)
(100%)
(100%)
125
14,306
13,273
(100%)
(52.90%)
(49.08%)

หมายเหตุ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยด้วย
จากตารางที่ 1 พบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 245 เขต จำแนกเป็น สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 183 แห่ง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 62 แห่ง
มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดการศึกษาที่จัด กิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง Executive Function (EF)
ระดั บ ชั ้ น ปฐมวั ย จำนวนทั ้ ง สิ ้ น 125 เขต คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100 จำแนกเป็ น สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา จำนวน 183 แห่ง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับชั้นปฐมวัย จำนวนทั้งสิ้น 27,043 โรง จำแนกเป็นสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 27,038 โรง และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน
3 โรง มีโรงเรียนที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง (EF) จำนวนทั้งสิ้น 16,520 โรง คิดเป็นร้อยละ 61.09
จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 16,517 โรง คิดเป็นร้อยละ 61.09 และสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 3 โรง คิดเป็นร้อยละ 100
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย จำนวนทั้งสิ้น 843,670 คน จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จำนวน 843,336 คน และสั งกัด สำนักงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา จำนวน 334 คน
มีนักเรียนปฐมวัยที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันผ่านกิจกรรมส่งเสริมทักษะสมอง (EF) จำนวนทั้งสิ้น 633,385 คน
คิดเป็นร้อยละ 75.07 จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 633,051 คิดเป็นร้อยละ
75.07 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 334 คน คิดเป็นร้อยละ 100
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีการนิเทศ ติดตามกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง Executive
Function (EF) จำนวนทั้งสิ้น 125 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 จำแนกเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน
123 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
มีโรงเรียนที่มีการบูรณาการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง (EF) กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
จำนวนรวมทั้งสิ้น 14,306 โรง คิดเป็นร้อยละ 52.90 จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จำนวน 14,303 โรง คิดเป็นร้อยละ 52.90 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 3 โรง คิดเป็นร้อยละ
100 และมีโรงเรียนที่มีการนำสื่อมาใช้เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง (EF) จำนวนรวมทั้งสิ้น 13,273 โรง คิดเป็นร้อยละ
49.08 จำแนกเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 13,270 โรง คิดเป็นร้อยละ 49.08 และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 3 โรง คิดเป็นร้อยละ 100
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วิธีดำเนินงาน
สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาได้ ข ั บ เคลื ่ อ นการบู ร ณาการกิ จ กรรมเพื ่ อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะสมอง
Executive Functions (EF) กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ทั้งตามรูปแบบเดิม และ รูปแบบ
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
1. กำหนดแนวทางให้โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ทักษะสมอง Executive Functions (EF) กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
2. อบรมให้ความรู้และพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ทักษะสมอง Executive Functions (EF) และการบูรณาการกิจกรรมกับการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย
3. ประชาสัมพันธ์การติดตามข่าวสาร องค์ความรู้ของการพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions
(EF) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Line เป็นต้น
4. ส่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอนให้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ทักษะสมอง Executive Functions (EF)
ร่วมกับแผนการจัดประสบการณ์ในหลักสูตร โดยนำไปสอดแทรกในการจัดกิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ, กิจกรรมเสริมประสบการณ์, กิจกรรมสร้างสรรค์, กิจกรรมเสรี, กิจกรรมกลางแจ้ง
และกิจกรรมเกมการศึกษา
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
ที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนปฐมวัยในการเรียนรู้และปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน เช่น การเลือกสรรและจัดวางวัสดุ
อุปกรณ์สิ่งของต่าง ๆ การจัดการเรียนรู้จากการเล่นที่เป็นประสบการณ์ต รง เช่น จัดให้มีสนามเด็กเล่นที่แบ่งเป็น
สัดส่วนและมีความปลอดภัย
6. นิ เ ทศ ติ ด ตามการดำเนิ น งานการบู ร ณาการกิ จ กรรมเพื ่ อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะสมอง Executive
Functions (EF) กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
7. สร้างภาคีเครือข่ายแกนนำครูปฐมวัย
สำหรับการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ส่งเสริมสนับสนุน ให้ครูผู้ส อนบูรณาการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง
Executive Functions (EF) ให้เข้ากับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ในรูปแบบ Online และ
On-hand
การพัฒนาและนำสื่อมาใช้เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง Executive Functions (EF) มีวิธีการ ดังนี้
สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาได้ขับเคลื่อนการพัฒ นาและนำสื่อมาใช้เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง
Executive Functions (EF) ทั้งตามรูปแบบเดิม และ รูปแบบภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูผู้สอนและบุค ลากรในการพัฒนาและนำสื่อมาใช้เพื่อส่งเสริมทักษะ
สมอง Executive Function (EF)
2. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดหาสื่อให้ครูผู้สอน รวมทั้ง ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดทำสื่อการสอน
ในกิจกรรมการศึกษา เช่น คลิปวีดีโอสำหรับเรียนรู้วิธีการเล่นเกม เป็นต้น
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนพัฒนานักเรียนปฐมวัยทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ผ่านสื่อต่างๆ เช่น นิทานอ่านอุ่นรัก เกมเล่นล้อมรัก การวาดภาพระบายสี เป็นต้น
4. นิเทศ ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาและนำสื่อมาใช้เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง Executive
Functions (EF)
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สำหรับการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ส่งเสริมสนับสนุน ให้ครูผู้สอนพัฒนาและนำสื่อมาใช้เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง
Executive Functions (EF) โดยบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผ่านการจัดการเรียนการสอนรู ปแบบ
Online และ On-hand
การนิเทศ ติดตามการใช้องค์ความรู้และสื่อส่งเสริมทักษะสมอง Executive Functions (EF)
โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งตามรูปแบบเดิม และ รูปแบบภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีวิธีการดำเนินงาน ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการใช้องค์ความรู้และสื่อส่งเสริมทักษะสมอง Executive
Functions (EF) และจัดทำแผนการนิเทศโรงเรียนในสังกัด
2. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่สามารเปิดเรียนได้ตามปกติ และนิเทศ ติดตาม โดยบูรณาการกับ
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
3. จั ด ทำแบบรายงานเพื ่ อ ให้ ส ถานสถานศึ ก ษารายงายผลการดำเนิ น งานป้ อ งกั น ยาเสพติ ด
ในสถานศึกษา
4. กำกับ และติดตามผลการดำเนินงานจากข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติด NISPA
สำหรับการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ปรับรูปแบบนิเทศ ติดตามการใช้องค์ความรู้และสื่อส่งเสริมทักษะสมอง Executive
Functions (EF) ให้เหมาะสม โดยนิเทศ ติดตามผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น ระบบ ZOOM Meeting เป็นต้น
ปัญหาและอุปสรรค
1. อุปกรณ์สื่อที่นำมาใช้ในกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดมีจำนวนน้อย ชำรุดง่าย ไม่เพียงพอต่อ
นักเรียน และไม่มีการผลิตสื่อมอบให้กับโรงเรียนเพิ่มเติม รวมไปถึงการผลิตเนื้อหาใหม่ ๆ และการพัฒนาให้
ทันสมัยเข้ากับยุค
2. แนวทางการนำสื่อไปใช้ในการเรียนการสอนไม่ช ัดเจน การส่งเสริมพัฒ นาครูผ ู้ส อนปฐมวัย
ไม่ต่อเนื่องและไม่ครบทุกคน
3. ครูผู้สอนปฐมวัยที่ผ่านการอบรมมีการปรับเปลี่ยน โยกย้าย ลาออก และเกษียณ จึงทำให้ขาด
ความต่อเนื่องในการจัดการเรียนการสอน
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด ส่งผลให้ขาดการ
ดำเนินงานที่ต่อเนื่อง
5. การนิเทศ ติดตาม ไม่ครอบคลุมทุกโรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้บางพื้นที่ไม่สามารถลงพื้นที่ได้ และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
มีรูปแบบที่หลากหลาย ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการติดตามการดำเนินงาน
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรพัฒนาสื่อให้ทันสมัย เพียงพอต่อความต้องการ และสร้างเนื้อหาสื่อใหม่ๆ เพิ่มเติมให้มีความ
หลากหลาย รวมถึงสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำสื่อไว้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อสำรองไว้ทดแทนกรณี
ที่สื่อชำรุด
2. ควรมีการอบรมให้ความรู้กับครูผ ู้ส อนปฐมวัยทุก ๆ ปี เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน โยกย้าย
ครูผู้สอนปฐมวัยอยู่บ่อยครั้ง
3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรกำหนดรูปแบบหรือแนวทางในการวัดและ
ประเมินผลนักเรียนให้กับโรงเรียน และควรให้ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีส่วน
ร่วมและได้รับการพัฒนา เพื่อให้สามารถประสานงาน และติดตามการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
จัดสรรงบประมาณในการนิเทศ ติดตาม วิธีการและผลการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาต่อยอด
4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรกำหนดผู้ดำเนินการนิเทศ ติดตาม จากกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล พร้อมระบุตำแหน่งผู้ดำเนินการ หรือกำหนด
ให้บูรณาการร่วมกันเพื่อความชัดเจนในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดผ่านกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ทักษะสมอง Executive Functions (EF)

2. กิจกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันผ่านกิจกรรมครู D.A.R.E. (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6)
กิจกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันผ่านกิจกรรมครู D.A.R.E. เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายคือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภัยยาเสพติด
ทุก ๆ ด้าน รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เป็น การเสริมสร้างความรู้ และทักษะในการดำรงชีว ิตที่ถูกต้อง เหมาะสม
จากตำรวจครู (ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัด) ซึ่งมาจากสถานีตำรวจในที่ตั้งของโรงเรียน และ/หรือ
จากการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานระดับต้นสังกัด ผลการดำเนินงาน ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน และนักเรียนที่ดำเนิน
กิจกรรมครู D.A.R.E. (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6)
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันผ่านกิจกรรมครู D.A.R.E. (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6)
จำนวน สพท. (แห่ง)
จำนวนโรงเรียน (โรง)
จำนวนนักเรียน (คน)
สพท.
สพท.
สพท. ที่ส่งเสริม สพท. ที่มีการ โรงเรียน
โรงเรียน
นักเรียน นักเรียนที่ได้รับ
ที่มีจัดการศึกษา การเสริมสร้าง กำกับ ติดตาม ทั้งหมด
ที่ดำเนินการการ
ระดับชั้น การเสริมสร้าง
(ป.5 - ป.6)
ภูมิคุ้มกันผ่าน
กิจกรรมครู
(โรง) เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ป.5-ป.6
ภูมิคุ้มกันผ่าน
ทั้งหมด
กิจกรรม
D.A.R.E.
ผ่านกิจกรรม
ทั้งหมด
กิจกรรม
(แห่ง)
ครู D.A.R.E.
โดย สพท.
ครู D.A.R.E.
(คน)
ครู D.A.R.E.
(แห่ง)
(แห่ง)
(โรง)
(คน)

สพป.

183

สพม.

4

รวม

187

106
(57.92%)
4
(100%)
110
(58.82%)

63
(34.43%)
0
(0%)
63
(25.71%)

27,038
5
27,043

7,608
(28.14%)
5
(100%)
7,613
(28.15%)

986,805
655
987,460

548,703
(55.63%)
655
(100%)
549,358
(55.63%)

หมาย
เหตุ
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จากตารางที่ 2 พบว่า มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทีท่ ี่ส่งเสริมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันผ่านกิจกรรม ครู D.A.R.E
จำนวนทั้งสิ้น 110 เขต คิดเป็นร้อยละ 58.82 จำแนกเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 106
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 57.92 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดการศึกษาที่มีการกำกับ ติดตามกิจกรรมครู D.A.R.E. จำนวนทั้งสิ้น
63 เขต คิดเป็นร้อยละ 25.71 จำแนกเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 63 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 34.43 และไม่มสี ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่มีการกำกับ ติดตามกิจกรรมครู D.A.R.E.
โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวนทั้งสิ้น 27,043 โรง จำแนกเป็นสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 27,038 โรง และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จำนวน 5 โรง มีโรงเรียนที่ดำเนินการการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันผ่านกิจกรรม ครู D.A.R.E. จำนวนทั้งสิ้น 7,613 โรง
คิดเป็นร้อยละ 28.15 จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 7,608 โรง คิดเป็น
ร้อยละ 28.14 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 5 โรง คิดเป็นร้อยละ 100
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวนทั้งสิ้น 987,460 คน จำแนกเป็นสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 986,805 คน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน
655 คน และมีนักเรียนที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันผ่านกิจกรรม ครู D.A.R.E. จำนวนทั้งสิ้น 549,358 คน
คิดเป็นร้อยละ 55.63 จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 548,703 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55.63 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 655 คน คิดเป็นร้อยละ 100
วิธีดำเนินการ
สพท. ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนบูรณาการกิจกรรมครู D.A.R.E. ทั้งตามรูปแบบเดิม และ
รูปแบบภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) มีวิธีการดำเนินงาน
ดังนี้
1. กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการประสานจากสถานีตำรวจแล้วให้รายงานสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ต้นสังกัด เพื่อรับทราบแผนการเข้าสอนของครู D.A.R.E. รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานเมื่อเสร็จสิ้น
การดำเนินกิจกรรมครู D.A.R.E. เรียบร้อยแล้ว
2. กำกั บ ติ ด ตามการดำเนิ น งานทั ้ ง รู ป แบบทางการและไม่ เ ป็ น ทางการ เช่ น ทางโทรศั พ ท์ ,
ทางโซเซียลมีเดีย, การลงพื้นที่เชิงประจักษ์, การสอบถาม และการรายงาน เป็นต้น
3. กำหนดให้โรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมครู D.A.R.E. ผ่านระบบ NISPA และระบบ
CATAS System
ปัญหาและอุปสรรค
1. เนื่องจากตำรวจที่เป็นครู D.A.R.E. มีจำนวนน้อย ทำให้บางโรงเรียนไม่มีครู D.A.R.E. เข้าไปจัด
การเรียนการสอนในโรงเรียนให้กับนักเรียน
2. บางโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก และนักเรียนมีจำนวนน้อย ทำให้ไม่มี
ครู D.A.R.E. เข้าไปจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนให้กับนักเรียน เนื่องจากข้อจำกัดในเดินทาง
3. ครู D.A.R.E. ไม่สามารถเข้าไปจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนให้กับนักเรียนได้ในภาคเรียนที่
1/2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้โรงเรียนไม่
สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ On site ได้
4. การนิเทศ ติดตามนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมครู D.A.R.E. ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่
กำหนดไว้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5. สถานีตำรวจและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบางแห่งขาดการประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง
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ข้อเสนอแนะ
1. สำนักงานเขตพื้น ที่การศึก ษาควรประสานกั บสถานี ตำรวจในการจั ดสรรอั ตราครู D.A.R.E.
ให้เพิ่มขึ้นเพื่อครอบคลุมทุกโรงเรียน โรงเรียนขนาดเล็กควรรวมกลุ่มโรงเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้าง
โอกาสให้นักเรียนได้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรครู D.A.R.E.
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรจัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความรู้หลักสูตรครู
D.A.R.E. พร้อมสนับสนุนสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนให้แก่ครูในโรงเรียน เพื่อทำหน้าที่เป็นครู D.A.R.E.
ให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนของตนเอง
3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรประสานกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ
หน่วยงานบังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องโดยตรง จัดทำระบบฐานข้อมูลครู D.A.R.E. เพื่อเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลโรงเรียน
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องได้โดยตรง (ตำรวจที่เป็น
ครู D.A.R.E. ควรมีฐานข้อมูลในระบบ โดยให้หน่วยงานของตำรวจตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องเอง)

3. กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
กิจ กรรมลูกเสือต้านภัย ยาเสพติด เป็นกิจกรรมที่กำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน ระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อสามารถนำไปขยายผล
เพื่อช่วยเหลือโรงเรียน และสนับสนุนครู อาจารย์ ในการตรวจตราลาดตระเวนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง สอดส่องดูแล
พฤติกรรมเสี่ยงของเพื่อนนักเรียน แจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และร่วมจัด
กิจกรรมสร้างสรรค์ได้
ทั้งนี้ ในปี 2564 ได้เกิดสถานการณ์ การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ทำให้บางโรงเรียนที่จัดการอบรมกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดไม่ทันตามแผนที่กำหนดไว้
เดิมจึงจำเป็นต้องชะลอไว้ก่อน และเมื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดแนวทางบูรณาการ
กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดกับโครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้นำมาดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องตามสถานการณ์นี้ด้วย ผลการดำเนินงาน
ดังนี้
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ตารางที่ 3 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของโรงเรียน และนักเรียนที่ดำเนินกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
สพท.

สพป.

จำนวน
นักเรียน
ในระดับ
ม.1-3
ทั้งหมด
(คน)

16,049

จำนวน
นักเรียน
ในระดับ
ม.1-3 ที่
เข้าร่วม
กิจกรรม
ลูกเสือ
ต้านภัยยา
เสพติด
(คน)

16,049
(100%)
สพม. 1,589,047 554,364
(34.32%)
รวม 1,605,096 561,413
(34.98%)

จำนวน
จำนวนโรงเรียนที่การจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในรูปแบบ
โรงเรียน
ตาม
อบรม
การส่งเสริมและบูรณาการกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดกับ
ทั้งหมด หลักสูตร ผ่านระบบ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ
ที่จัดการ ที่กำหนด
อิเล็ก
โรคติดต่อ COVID-19
ศึกษา
(โรง)
ทรอนิกส์
(ตามแนวทางของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
ระดับ
(โรง)
มีลกู เสือจิต
มีการ
มีการคัดกรอง
มีการถอด
ม.1 – 3
อาสา
เสริมสร้างพลัง
สุขภาพ
บทเรียน ผลิตสื่อ
(โรง)
ส่งเสริม
บวกให้
ปลอดภัยจาก
สร้างสรรค์
สุขภาพใน ลูกเสือจิต
โรคติดต่อ
มหันตภัยร้ายยา
โรงเรียน
อาสา
COVID-19 เสพติดโรคติดต่อ
และชุมชน สาธารณสุข
(โรง)
COVID-19
(โรง)
(โรง)
(โรง)

7,016
2,360
9,376

1,065
3,120
3,852
(15.20%) (44.47%) (54.90%)
1,008
1,104
1,415
(42.71%) (46.78%) (59.96%)
2,073
4,224
5,267
(22.11%) (45.05%) (56.18%)

3,432
(48.92%)
982
(41.61%)
4,414
(47.08%)

4,577
(65.24%)
1,220
(51.70%)
5,797
(61.83%)

2,998
(42.73%)
1,013
(42.92%)
4,044
(43.13%)

หมายเหตุ จำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนนักเรียนทั้งหมด
จัดตามหมู่ในระบบลูกเสือสามัญของหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
จากตารางที่ 3 พบว่า มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวนทั้งสิ้น 1,605,096 คน จำแนกเป็นสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 16,049 คน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน
1,589,047 คน มีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ที่เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จำนวน
ทั้งสิ้น 561,413 คน คิดเป็นร้อยละ 34.98 จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 16,049 คน
คิดเป็นร้อยละ 100 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 554,364 คน คิดเป็นร้อยละ 34.32
โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวนทั้งสิ้น 9,376 โรง จำแนกเป็นสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 7,016 โรง และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 2,360 โรง
มีโรงเรียนโรงเรียนที่การจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดตามหลักสูตรที่กำหนด จำนวนทั้งสิ้น 2,073 โรง คิด
เป็นร้อยละ 22.11 จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 1,065 โรง คิดเป็นร้อยละ
15.20 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 1,008 โรง คิดเป็นร้อยละ 42.71 มีโรงเรียน
โรงเรียนที่การจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในรูปแบบอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนทั้งสิ้น 4,224
โรง คิดเป็นร้อยละ 45.05 จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 3,120 โรง คิดเป็น
ร้อยละ 44.47 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 1,104 โรง คิดเป็นร้อยละ 46.78
โรงเรียนที่การจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในรูปแบบการส่งเสริมและบูรณาการกิจกรรม
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดกับโครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ COVID-19
(ตามแนวทางของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) โดยมีลูกเสือจิตอาสา ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน
จำนวนทั้งสิ้น 5,267 โรง คิดเป็นร้อยละ 56.18 จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จำนวน 3,852 โรง คิดเป็นร้อยละ 54.90 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 1,415 โรง
คิดเป็นร้อยละ 59.96
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โรงเรียนโรงเรียนที่การจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในรูปแบบการส่งเสริมและบูรณาการ
กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดกับโครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
COVID-19 (ตามแนวทางของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) โดยมีการเสริมสร้างพลังบวกให้ลูกเสือจิตอาสา
สาธารณสุข จำนวนทั้งสิ้น 4,414 โรง คิดเป็นร้อยละ 47.08 จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
ประถมศึกษา จำนวน 3,432 โรง คิดเป็นร้อยละ 48.92 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จำนวน 982 โรง คิดเป็นร้อยละ 41.61 มีโรงเรียนโรงเรียนที่การจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในรูปแบบการ
ส่งเสริมและบูรณาการกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดกับโครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 (ตามแนวทางของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) โดยมีการคัดกรองสุขภาพ
ปลอดภัยจากโรคติดต่อ COVID-19 จำนวนทั้งสิ้น 5,797 โรง คิดเป็นร้อยละ 61.83 จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 4,577 โรง คิดเป็นร้อยละ 65.24 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จำนวน 1,220 โรง คิดเป็นร้อยละ 51.70 และมีโรงเรียนโรงเรียนที่การจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยา
เสพติดในรูปแบบการส่งเสริมและบูรณาการกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดกับโครงการเฝ้าระวังป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 (ตามแนวทางของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) โดยมี
การถอดบทเรียน ผลิตสื่อสร้างสรรค์มหันตภัยร้ายยาเสพติดโรคติดต่อ COVID-19 จำนวนทั้งสิ้น 4,044 โรง คิดเป็น
ร้อยละ 43.13 จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 2,998 โรง คิดเป็นร้อยละ
42.73 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 1,013 โรง คิดเป็นร้อยละ 42.92
วิธีดำเนินงาน
สพท. ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนบูรณาการกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดกับโครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 ตามแนวทางอื่น ๆ ดังนี้
1. ประยุกต์รูปแบบ/วิธีการดำเนินงาน โดยให้สอดคล้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา ตามแนวทางที่ สพฐ.กำหนด เพื่อให้นักเรียนเกิดความปลอดภัยและเหมาะสมกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน โดยดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น ชุดคลุมปฏิบัติการ Personal Protective Equipment (PPE)
สบู่เหลว ล้างมือ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย (MASK) เป็นต้น
2. จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย/ออนไลน์
3. ผลิตสื่อให้ความรู้เรื่องโทษและพิษภัยของสารเสพติดแก่นักเรียน
4. ครูแจกใบงาน / สื่อตามบ้านนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด และให้ใบงานกับนักเรียน
5. จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนดำเนินการกิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด ปรับรูปแบบกิจกรรม
รวมทั้งให้โรงเรีย นจัดทำกิจ กรรมเฝ้าระวังและป้องกัน เช่น จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหรือให้โรงเรียนจัดกิจกรรม
ตามรูปแบบที่โรงเรียนเห็นเหมาะสม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เช่น สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และตาก สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
6. บูรณาการกิจ กรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในจัดการเรียนการสอน และบูรณาการร่ว มกับ
กิจกรรมลูกเสือปกติ เนื่องจากไม่สามารถนำนักเรียนมาจัดกิจกรรมได้ตามหลักสูตร
7. จัดทำคู่มือทักษะชีวิตสนับสนุนให้สถานศึกษาให้ความรู้แก่นักเรียน
8. กำหนดเป็นตัวชี้วัดในโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อให้โรงเรียน
รายงานข้อมูลและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประเมินผล ตัดสินคัดเลือกและมอบรางวัล
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9. จัดอบรมให้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยยาเสพติด ผ่านระบบ Google Meet ระบบ Zoom ฯลฯ
10. สนับสนุนให้ครูทำการสอนผ่านระบบออนไลน์และบูรณาการกับวิชาสุขศึกษาและใช้กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนสอดแทรกค่ายทักษะชีวิตไปในระบบการเรียนการสอน
11. จัดทำนิทรรศการมีชีวิต ประกวดคลิปวิดีโอ เป็นต้น
12. จัดกิจกรรมในลักษระเฝ้าระวัง และบูรณาการสอดแทรกความรู้ตามหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยา
เสพติดในการเรียนการสอน ผ่านทาง On line และ On site เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย
และ ตาก
13. จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในรูปแบบออนไลน์ แบบไม่พักค้าง เช่น สพป.ลพบุรี เขต 2
การขยายผลของนักเรียนหลังจากการที่เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
1. โรงเรียนที่มีการขยายผลของนักเรียนหลังจากการที่เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ตามแนวทางของหลักสูตรเดิม
2. โรงเรียนที่มีการขยายผลของนักเรียนหลังจากการที่เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ตามแนวทางการบูรณาการกิจกรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563
3. โรงเรียนมีการขยายผลของนักเรียนหลังจากการที่เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ตาม
แนวทางอื่น ๆ วิธีดำเนินการดังนี้
3.1 จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย/ออนไลน์
3.2 ผลิตสื่อให้ความรู้เรื่องโทษและพิษภัยของสารเสพติดและยาเสพติด จัดประกวดคลิปวิดีโอ
3.3 บูรณาการร่วมกับกิจกรรมลูกเสือปกติ
3.4 จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ จัดทำคู่มือ รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติดและคู่มือฝึกอบรมกิจกรรม
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สนับสนุนให้สถานศึกษาให้ความรู้แก่นักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการกำกับ ติดตามกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการติดตามเพื่อนิเทศ ติดตามทางโทรศัพท์ และระบบออนไลน์ เช่น
กลุ่มไลน์ ผ่านโปรแกรมระบบ Google Meet ระบบ Zoom ฯ
2. กำกับ ติดตาม โดยให้สถานศึกษาจัดทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรมให้ กับสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินกิจกรรม
3. กำกับ ติดตามโดยให้โรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานทางออนไลน์ เอกสาร และรายงาน
ในระบบ NISPA และ CATAS
4. กำกับ ติดตาม และประเมินผล โดยให้คณะกรรมการสภานักเรียนร่วมกับคณะครูมีดำเนินการ
กำกับ ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
5. ลงพื้นที่เพื่อ กำกับ ติดตามการดำเนินงานและการต่อยอดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
โดยคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดูแลแต่ละกลุ่มโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่ม
โรงเรียนทุกกลุ่ม
6. กำกับ ติดตามกิจกรรมโดยประสานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอในแต่ละพื้นที่
อำเภอเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการกำกับ ติดตาม กิจกรรม เช่น สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
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ปัญหา อุปสรรค
1. การจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉก.ชน.) เพื่อให้ดำเนิน
โครงการ แต่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหลายครั้ง อีกทั้ง
จัดสรรให้ในเวลากระชั้นชิด ซึง่ ส่งผลต่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการของ สพท. และโรงเรียนในสังกัด ทำให้ไม่
สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การจัดกิจกรรม/การอบรมแบบออนไลน์ มีอุปสรรคจากระบบสัญญาณอินเทอร์เนตไม่เสถียร
ทำให้ผู้เข้าอบรมหรือนักเรียนได้รับความรู้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร
3. จากมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่อยู่
ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ทำให้การดำเนินกิจกรรมจัดค่ายลูกเสือมีข้อจำกัด และไม่เป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้
4. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ การดำเนินงานขับเคลื่อนงานการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาจึง จำเป็นต้องปรับเปลี่ยน/เปลี่ยนแปลงกิจกรรมภายใต้ สถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
6. ขาดงบประมาณ และการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือ
7. การกำกั บ ติ ด ตามการดำเนิน งานขั บเคลื ่ อ นงานการป้อ งกั นและแก้ไ ขปั ญ หายาเสพติ ดใน
สถานศึกษาไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบทุกโรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ข้อเสนอแนะ
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรพิจารณาการจัดสรรงบประมาณที่อยู่ภายใต้
โครงการเดียวกัน ให้มีความเหมาะสม และเพื่อให้การบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรสนับสนุนในการปรับปรุงระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต
สำหรับนักเรียนและครูให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการเรียนการสอนหรือกิจกรรมการอบรมต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ และการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID 19) ในแต่ละบริบทของสถานศึกษา

4. กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
กิจ กรรมเพื่ อ นที่ป รึ กษา (Youth Counselor : YC) เป็นกิจกรรมที่ ให้ ความรู้ และทั ก ษะ
เพื่อส่งเสริม และพัฒนานักเรียนแกนนำที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการเป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อน ๆ ที่อาจจะ
ประสบปัญหาเรื่องต่าง ๆ ในวัยเรียน เพื่อช่วยบรรเทาสภาพปัญหาเบื้องต้นได้ นับว่าเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระครู
แนะแนว หรือครูที่ปรึกษาได้ ผลการดำเนินงาน ดังนี้
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ตารางที่ 4 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน และนักเรียนที่ดำเนิน
กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC)

สพท.

การดำเนินกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC)
จำนวน สพท. (แห่ง)
จำนวนโรงเรียน (โรง)
จำนวนนักเรียน (คน)
สพท.
สพท.
สพท.
โรงเรียน
โรงเรียน
นักเรียน
นักเรียน
ทั้งหมด
ที่มีกำกับ
ที่ส่งเสริม
ทั้งหมด ที่มีการดำเนิน ชั้น ม.1-6
ชั้น ม.1-6
ติดตาม
กิจกรรม (YC)
กิจกรรม
ทั้งหมด
ที่ร่วมกิจกรรม
กิจกรรม (YC)

สพป.

183

สพม.

62

รวม

245

86
(47.00%)
33
(53.23%)
119
(48.57%)

50
(27.32%)
24
(38.71%)
74
(30.20%)

7,016
2,360
9,376

3,923
(55.92%)
1,092
(46.27%)
5,015
(53.49%)

496,580
2,129,705
2,626,285

94,813
(19.09%)
1,238,505
(58.15%)
1,333,318
(50.77%)

หมายเหตุ : 1. มีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
2. กิจ กรรมเพื่อนที่ป รึกษา (Youth Counselor : YC) ต้องดำเนินการที่โ รงเรียน แต่เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19) ดังนั้นโรงเรียนจึงไม่สามารถดำเนิน
กิจกรรมได้บรรลุตามวัตถุประสงค์
จากตารางที่ 4 พบว่า มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 245 เขต จำแนกเป็น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 183 แห่ง และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 62 แห่ง
มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งเสริมกิจกรรม (YC) จำนวนทั้งสิ้น 119 เขต คิดเป็นร้อยละ 48.57 จำแนกเป็น
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 86 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 47 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 53.23 มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีกำกับ ติดตาม
กิจกรรม (YC) จำนวนทั้งสิ้น 74 เขต คิดเป็นร้อยละ 30.20 จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
ประถมศึกษา จำนวน 50 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 27.32 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน
24 คน คิดเป็นร้อยละ 38.71
โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวนทั้งสิ้น 9,376 โรง จำแนกเป็นสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 7,016 โรง และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จำนวน 2,360 โรง มีโรงเรียนโรงเรียนที่การจัด กิจกรรม (YC) จำนวนทั้งสิ้น 5,015 โรง คิดเป็นร้อยละ 53.49
จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 3,923 โรง คิดเป็นร้อยละ 55.92 และสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 1,092 โรง คิดเป็นร้อยละ 46.27
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวนทั้งสิ้น 2,626,285 คน จำแนกเป็นสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 496,580 คน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน
2,129,705 คน มีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่เข้าร่วมกิจกรรม (YC) จำนวนทั้งสิ้น 1,333,318 คน
คิดเป็นร้อยละ 50.77 จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 94,813 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.09 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 1,238,505 คน คิดเป็นร้อยละ 58.15
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โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
กิจกรรมการให้คำปรึกษาระหว่างเพื่อน กิจกรรมพัฒนาเพื่อนนักเรียน กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน คลีนิก
วัยใส คลินิกเพื่อนแท้ นักเรียนแกนนำ ชุมนุมเพื่อนที่ปรึกษา กิจกรรมสัญญาใจ คลีนิกเพื่อนคู่ใจวัยเรียน สภา
นักเรียน กิจกรรมพี่ดูแลน้อง เพื่อนเตือนเพื่อน จิตอาสา ชมรมน้องพี่ที่ปรึกษา ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น เป็นต้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำกับ ติดตามกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ทั้งรูปแบบเดิม และ
รูปแบบภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีวิธีการดำเนินงาน ดังนี้
1. ประชุมวางแผนการดำเนินการอบรมนักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมนักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
3. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการอบรมนักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
4. พัฒนาครูที่ปรึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว เพื่อขยายผลไปอบรมนักเรียน
แกนนำเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
5. จัดอบรมนักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา (YC) โดยให้ความรู้กับนักเรียนแกนนำเพื่อสามารถ
นำไปใช้ในสถานการณ์จริง และสามารถถ่ายทอดความรู้ในกลุ่มเพื่อนได้
6. ลงพื้นที่โรงเรียนตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการดำเนินกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ของโรงเรียน
7. สรุปรายงานผลการดำเนินการอบรมนักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา (YC) โดยให้โรงเรียนรายงาน
ข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ระบบ NISPA แบบรายงานของ สพท. เป็นต้น
8. การดำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ได้ปรับรูปแบบการอบรมนักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา (YC) และส่งเสริม สนับสนุนให้ดำเนินกิจกรรมเพื่อนที่
ปรึกษา (YC) รวมถึงการกำกับ ติดตามนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC) โดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ต่าง ๆ เช่น Line Facebook ZOOM Meeting และ Google Classroom เป็นต้น
ปัญหาและอุปสรรค
1. การจัดกิจ กรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ของโรงเรียนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถ
จัดการเรียนการสอนแบบ On-site ได้ แต่ละโรงเรียนต้องปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ของแต่ละพื้นที่
2. การอบรมนักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ออนไลน์ นักเรียนบางคนไม่สามารถเข้าร่วมได้
เนื่องจากปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ต
3. การขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ขาดความต่อเนื่องและความชัดเจน มีการปรับเปลี่ยน
บุคลากรผู้รับผิดชอบบ่อยครั้ง
4. บางโรงเรียนไม่มีนักเรียนแกนนำ (YC) จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ และครูบางส่วนยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC) อย่างแท้จริง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการหรือเป็นที่
ปรึกษาให้กับนักเรียนได้
5. นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.3 ยังไม่สามารถให้คำปรึกษาได้มากนัก จึงจำเป็นต้องให้ รุ่นพี่หรือครู
ประจำชั้น ร่วมด้วยในการรับฟัง
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ข้อเสนอแนะ
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรจัดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจกิจกรรมเพื่อน
ที่ปรึกษา (YC) ให้กับผู้รับผิดชอบของ สพท. และครูแกนนำของโรงเรียน
2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรกำหนดแบบฟอร์มการรายงานให้โรงเรียน
ในสังกัด เพื่อใช้เป็นแนวทางเดียวกัน
3. สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐานควรพั ฒ นาสื ่ อ ออนไลน์ ห รื อ Application
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC) มากขึ้น
4. สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐานควรจั ด สรรงบประมาณและโอนตั ้ ง แต่ ต้ น
ปีงบประมาณ เพื่อให้สามารถวางแผนและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. กิจกรรมบูรณาการในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด (เหล้า บุหรี่) และยาเสพติด
ทุกระดับชั้น
กิจกรรมบูรณาการในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด (เหล้า บุหรี่) เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการสร้างภูมิคุ้มกันตนเอง เพื่อไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด (เหล้า บุหรี่) ซึ่ง
นับว่าเป็นสารตั้งต้นในการที่จะทำให้เกิดการอยากเรียนรู้ ทดลองในระดับที่รุนแรงขึ้นไป โดยการบูรณาการความรู้
เรื่องสารเสพติด (เหล้า บุหรี่) เข้ากับรูปแบบ วิธีการ และกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับ
ทุกช่วงวัย ผลการดำเนินงาน ดังนี้
ตารางที่ 5 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด (เหล้า บุหรี่)

สพท.

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด
(คน)

สพป.

4,355,960

สพม.

2,136,516

รวม

6,492,476

จำนวนนักเรียนที่
ได้รับการส่งเสริม
กิจกรรมบูรณาการ
ในการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันสารเสพติด
(เหล้า บุหรี่)
(คน)
4,355,809
(100%)
2,136,405
(99.99%)
6,492,214
(100%)

การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด (เหล้า บุหรี่)
การสร้างความรู้
การบูรณาการ
การใช้หลัก
กิจกรรมอื่น ๆ
ความเข้าใจ และ
กับ
คุณธรรม/ ในการสร้างภูมิคุ้มกัน
ความตระหนักเพื่อให้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
จริยธรรม
สารเสพติด
มีภูมิคุ้มกันสารเสพติด
(เหล้า บุหรี่)
(เหล้า บุหรี่)
จำนวนนักเรียน
(คน)

จำนวนนักเรียน
(คน)

จำนวนนักเรียน
(คน)

จำนวนนักเรียน
(คน)

4,355,809
(100%)
2,136,405
(99.99%)
6,492,214
(100%)

2,227,328
(73.30%)
1,128,258
(43.22%)
3,355,586
(59.40%)

2153,236
(70.86%)
1,077,031
(41.26%)
3,230,267
(57.18%)

1,771,445
(58.30%)
820,870
(31.45%)
2,592,315
(45.89%)

จากตารางที่ 5 พบว่า นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนทั้งสิ้น 6,492,476 คน
จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 4,355,960 คน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 2,136,516 คน มีนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมกิจกรรมบูรณาการในการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันสารเสพติด (เหล้า บุหรี่) จำนวนทั้งสิ้น 6,492,214 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จำแนกเป็นสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 4,355,809 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และสังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 2,136,405 คน คิดเป็นร้อยละ 99.99
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นักเรียนที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด (เหล้า บุหรี่) โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และความตระหนักเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันสารเสพติด (เหล้า บุหรี่) จำนวนทั้งสิ้น 6,492,214 คน คิดเป็นร้อยละ 100
จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 4,355,809 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 2,136,405 คน คิดเป็นร้อยละ 99.99
นักเรียนที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด (เหล้า บุหรี่) โดยบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
จำนวนทั้งสิ้น 3,355,586 คน คิดเป็นร้อยละ 59.40 จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จำนวน 2,227,328 คน คิดเป็น ร้อยละ 73.30 และสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน
1,128,258 คน คิดเป็นร้อยละ 43.22
นักเรียนที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด (เหล้า บุหรี่) โดยการใช้หลักคุณธรรม/จริยธรรม
จำนวนทั้งสิ้น 3,230,267 คน คิดเป็นร้อยละ 57.18 จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จำนวน 2153,236 คน คิดเป็น ร้อยละ 70.86 และสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา จำนวน
1,077,031 คน คิดเป็นร้อยละ 57.18
นักเรียนที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด (เหล้า บุหรี่) โดยกิจกรรมอื่น ๆ ในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันสารเสพติด (เหล้า บุหรี่) จำนวนทั้งสิ้น 2,592,315 คน คิดเป็นร้อยละ 45.89 จำแนกเป็นสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 1,771,445 คน คิดเป็นร้อยละ 58.30 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 820,870 คน คิดเป็นร้อยละ 31.45
โครงการ/กิจกรรมอื่น ๆ ที่ดำเนินการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ดังนี้
กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรม
ประกวดคลิปวิดีโอ ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข กีฬา
ต้านยาเสพติด การอบรมหน้าเสาธง โครงการค่ายเด็กใฝ่ดี กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ โครงการก่อนจบพบพระ
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก การอบรมแกนนำ TO BE NUMBER ONE โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพโรงเรียน
ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเยี่ยมบ้านนักเรียนด้วยระบบออนไลน์ ลูกเสือต้านยาเสพติดรูปแบบ
ออนไลน์ การอบรมนักเรีย นแกนนำต่ อ ต้า นยาเสพติ ดผ่ านระบบออนไลน์ ค่ายทักษะชีว ิ ต ออนไลน์ ดนตรี
ต้านยาเสพติด กิจกรรมห้องเรียนสีขาว กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และจิตอาสา กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ทางด้าน
ศิลปะ ลานดนตรี กิจกรรมสำรวจจุดเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โรงเรียนสุจริต โรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมโฮมรูม ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กิจกรรมสภานักเรียน
โครงการยุวทูตความดีสู่วิถี พลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 การอบรมออนไลน์ครูแกนนำการเสริมสร้างทั กษะชีวิต
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ และโรงเรียนวิถึพุทธ เป็นต้น
วิธีดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบูรณาการกิจกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด (เหล้า บุหรี่)
ตามรูปแบบเดิม ดังนี้
1. ประชุมวางแผนบูรณาการกิจกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด (เหล้า บุหรี่) โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการในการขับเคลื่อนดำเนินการ
2. ให้โรงเรียนดำเนินโครงการ/กิจกรรมบูรณาการกิจกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด (เหล้า
บุหรี่) โดยเน้นมาตรการที่เหมาะสมกับช่วงวัย และบริบทของโรงเรียน 5 ด้าน ดังนี้
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2.1 ด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน พัฒนา/ส่งเสริมทักษะที่จำเป็นต่าง ๆ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนสามารถ
ดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยจากยาเสพติด เช่น ทัก ษะสมอง ทักษะชีวิต ทักษะสังคม การสร้างจิตสำนึกที่ดีควบคู่
การมีคุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด ควบคู่การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พร้อมด้วยการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมกลุ่มเพื่อน เครือข่าย/องค์กรเยาวชน กิจกรรม TO BE
NUMBER ONE กิจกรรมการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตน กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
2.2 ด้านการค้นหา สำรวจ ค้นหา คัดกรอง โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การสังเกต
ซักถาม และจำแนกนักเรียนตามกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทั่วไป กลุ่มเสี่ยง กลุ่มใช้ยาเสพติด (ใช้ เสพ ติด)
2.3 ด้านการเฝ้าระวัง สอดส่อง เฝ้าระวัง โดยประสานความร่วมมือกันระหว่าง ครู นักเรียน
ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- กลุ่มเสี่ยง : เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้คำปรึกษา ติดตาม เยี่ยมบ้าน ฯลฯ
- กลุ่มใช้ยาเสพติด : ทำจิตสังคมบำบัดในโรงเรียน และติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด
2.4 ด้านการรักษา ปรับความคิด ปรับพฤติกรรม สร้างค่านิยมใหม่ รวมถึงเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้เรียนต่อตามปกติ
2.5 ด้านการบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนในรูปแบบของคณะกรรมการ
3. กำกับ ติดตามการดำเนินกิจกรรมบูรณาการในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด (เหล้า บุหรี่)
ของโรงเรียน
4. จัดทำข้อ มูล สารสนเทศและสรุปผลการดำเนิน งานเพื ่ อรายงานให้ห น่ว ยงานต้นสั ง กั ด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินกิจกรรมบูรณาการในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด (เหล้า
บุหรี่) รูปแบบภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเน้นย้ำให้
โรงเรีย นจัดการเรีย นการสอนให้เหมาะสมและสอดคล้ องภายใต้ส ถานการณ์ การแพร่ร ะบาดของโรคติ ด ต่ อ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด รวมถึงแจ้งโรงเรียนในสังกัดให้ดำเนินกิ จกรรมผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์มากขึ้น
ปัญหาอุปสรรค
1. ขาดความต่อเนื่องในการมีส่วนร่วมเพื่อดำเนินกิจกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด (เหล้า
บุหรี่) ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกองค์กร
2. บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบหลักมีภาระงานมากและปรับเปลี่ยนบ่อย
ส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน
3. ผู้บ ริห าร ครู และบุคลากรทางการศึกษาบางส่ว น ขาดความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ
ในกระบวนการดำเนินงาน
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบางแห่งไม่มีการจัดทำฐานข้อมูล
ข้อเสนอแนะ
1. ขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรในการดำเนินกิจกรรม รวมทั้งสร้าง
เครือข่ายการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ามาช่วยเหลือสอดส่องดูแล และร่วม
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสารเสพติด (เหล้า บุหรี่)
2. ควรจัดทำแนวทาง/คู่ มือการดำเนินกิจกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด (เหล้า บุหรี่)
เพื่อให้บุคลากรที่รับผิดชอบใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
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3. สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดทำหน่วยการเรียนรู้เรื่องสารเสพติด (เหล้า บุหรี่)
อย่างน้อย 1 หน่วยการกำหนด/ส่งเสริม เรียนรู้
4. ควรจัดทำฐานข้อมูลการดำเนินกิจกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด (เหล้า บุหรี่) เพื่อวาง
แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานในปีต่อไป
5. ควรมีการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

6. กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีแนวทางในการจัด
กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชนฯ โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดอบรมให้กับนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายรวมกันทั้งนักเรียนกลุ่มปกติ และนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียกลุ่มปกติสามารถนำความรู้
และทักษะจากการอบรมไปขยายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ตารางที่ 6 แสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้
จำนวนนักเรียนทั้งหมดที่เข้าร่วม
กิจกรรม (คน)
สพท.

จำนวนนักเรียนที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลังเข้าร่วมกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต (คน)
นักเรียนที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้
(คน)

นักเรียน นักเรียน
รวมทั้งสิ้น นักเรียนกลุม่
กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง
(คน)
ปกติ (คน)
(คน)
(คน)

นักเรียน
กลุ่มเสี่ยง
(คน)

รวมทั้งสิ้น
(คน)

สพป.

21,606

165

21,771

21,606

สพม.

3,093

2,262

5,355

3,093

รวม

24,699

2,427

27,126

24,699
(
(100%)
(

110
(60.60%)
1,993
(87.99%)
2,103
(86.65%)

21,716
(99.74%)
5,086
(94.97%)
26,802
(98.80%)

นักเรียนที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมได้ (คน)
นักเรียน
กลุ่มปกติ
(คน)

นักเรียน
กลุ่มเสี่ยง
(คน)

รวมทั้งสิ้น
(คน)

0

55
(33.33%)
269
(11.89%)
324
(13.34%)

55
(33.33%)
269
(11.89%)
324
(13.34%)

0
0

จากตารางที่ 6 พบว่า นักเรียนทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต จำนวนทั้งสิ้น 27,126 คน จำแนกเป็น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 21,771 คน จำแนกเป็น นักเรียนกลุ่มปกติ จำนวน
21,606 คน และนักเรียนกลุ่มเสี่ยง จำนวน 165 คน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวนทั้งสิ้น
5,355 คน จำแนกเป็น นักเรียนกลุ่มปกติ จำนวน 3,093 คน และนักเรียนกลุ่มเสี่ยง จำนวน 2,262 คน
นักเรีย นที่ สามารถปรับ เปลี่ย นพฤติกรรมหลังเข้าร่วมกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต ได้ จำนวนทั้งสิ้น
26,802 คน คิดเป็นร้อยละ 98.80 จำแนกเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 21,716 คน
คิดเป็นร้อยละ 99.74 จำแนกเป็นนักเรีย นกลุ่มปกติ จำนวน 21,606 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และนักเรียน
กลุ่มเสี่ยง จำนวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 60.60 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวนทั้งสิ้น
5,086 คน คิดเป็นร้อยละ 94.97 จำแนกเป็นนักเรียนกลุ่มปกติ จำนวน 3,093 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และนักเรียน
กลุ่มเสี่ยง จำนวน 1,993 คน คิดเป็นร้อยละ 87.99
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นักเรียนที่ ไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลังเข้าร่วมกิจกรรมค่ายทักษะชีว ิตได้ จำนวนทั้งสิ้ น
324 คน คิดเป็นร้อยละ 13.34 จำแนกเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ
33.33 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 11.89
วิธีดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตฯ ทั้งในรูปแบบปกติ กรณีที่โรงเรียนสามารถ
เปิดทำการเรียนการสอนได้ และรูปแบบภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
1. ดำเนิน การในรูปแบบปกติ โดยการจัดค่ายและใช้เนื้อหาหลักสูตร 4 ทักษะ คือ ทักษะชีวิต
การป้องกันยาเสพติด ทักษะชีวิตเพื่อใช้ชีวิตที่ปลอดภัย ทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และทักษะชีวิต
เพื่อป้องกันพฤติกรรมที่สังคมห่วงใย เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง มีคุณลักษณะ
นิสัยอันพึงประสงค์ รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความตระหนักรู้ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ใช้ชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุขได้
2. ดำเนินกิจการในรูปแบบภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยการบูรณาการเนื้อหาหลักสูตรเดิมทั้ง 4 ทักษะกับการจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง
กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะนักเรียน โดยใช้ระบบออนไลน์
ปัญหาอุปสรรค
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นอุปสรรคทำให้
ไม่สามารถจัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตได้ จึงมีการปรับเป็นกิจกรรมแบบ On line
2. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมบางคนไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ในการอบรม On line
3. สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรจัดสรรงบประมาณให้รวดเร็ว เพื่อใหการดำเนิน
โครงการเกิดประสิทธิภาพมากกว่านี้
ข้อเสนอแนะ ควรจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ และสอดคล้องกับสถานการณ์

7. โครงการ TO BE NUMBER ONE
โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการที่ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขได้รับ
มอบหมายทำหน้าที่เลขานุการโครงการ เพื่อเป็นแกนกลางในการประสานความร่ว มมือระหว่างหน่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง
เพื่อสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคม สร้างความเข้าใจและยอมรับ
ผู้มีปัญหายาเสพติด โดยให้โอกาสกลับมาเป็นคนดีของสังคมเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในกลุ่มประชาชนและเยาวชนทั่วไป ภายใต้ ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเอง ตามความสนใจ และ
ความถนัด เพื่อที่จะสามารถฝึกฝนและทำจนเป็นผลสำเร็จได้ และทำแล้วมีความสุข มีความเชื่อมั่น รวมทั้ง
ความภาคภูมิใจ ผลการดำเนินงาน ดังนี้
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ตารางที่ 7 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของโรงเรียน และนักเรียนที่ดำเนินกิจกรรม TO BE NUMBER ONE

สพท.

จำนวน
โรงเรียน
ทั้งหมด
(โรง)

สพป.

27,038

สพม.

2,360

รวม

29,398

จำนวน
โรงเรียน
ที่จัดตั้ง
ชมรมฯ
(โรง)
5,550
(20.53%)
1,180
(50.00%)
6,730
(22.89%)

จำนวนนักเรียนทั้งหมด
ปฐมวัย-ป.6
(คน)
3,863,893
2,298
3,866,191

จำนวนนักเรียนเป็นสมาชิก
ชมรม TO BE NUMBER ONE

ม.1-ม.6
(คน)
16,049

รวม
ปฐมวัย-ป.6 ม.1-ม.6
รวม
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
3,879,942 1,546,093
8,558
1,554,651
(40.01%) (53.32%) (40.07%)
2,610,236 2,612,534
2,156
1,765,368 1,767,524
(93.82%) (67.63%) (67.66%)
2,626,285 6,492,476 1,548,249 1,773,926 3,322,175
(40.05%) (67.55%) (51.17%)

จากตารางที่ 7 พบว่า โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนทั้งสิ้น 29,398 โรง
จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 27,038 โรง และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 2,360 โรง มีโรงเรียนที่จัดตั้งชมรมฯ จำนวนทั้งสิ้น 6,730 โรง คิดเป็นร้อยละ
22.89 จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 5,550 โรง คิดเป็นร้อยละ 20.53 และ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 1,180 โรง คิดเป็นร้อยละ 50
นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนทั้งสิ้น 6,492,476 คน จำแนก
เป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 3,879,942 คน และสังกัดสำนักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 2,612,534 คน มีนักเรียนทีเ่ ป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จำนวนทั้งสิ้น
3,322,175 คน คิดเป็นร้อยละ 51.17 จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน
1,554,651 คน คิดเป็นร้อยละ 40.07 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 1,767,524 คน
คิดเป็นร้อยละ 67.66 โดยแบ่งตามระดับชั้นได้ดังต่อไปนี้ นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน
ทั้งสิ้น 3,866,191 คน จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 3,863,893 คน และ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 2,298 คน มีนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่
6 ที่เป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จำนวนทั้งสิ้น 1,548,249 คน คิดเป็นร้อยละ 40.05 จำแนกเป็น
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 1,546,093 คน คิดเป็นร้อยละ 40.01 และสังกัด
สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา จำนวน 2,156 คน คิดเป็นร้อยละ 93.82 และนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวนทั้งสิ้น 2,626,285 คน จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จำนวน 16,049 คน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 2,610,236 คน มีนักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่เป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จำนวนทั้งสิ้น 1,773,926 คน คิดเป็น
ร้อยละ 67.55 จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 8,558 คน คิดเป็นร้อยละ
53.32 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 1,765,368 คน คิดเป็นร้อยละ 67.63
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วิธีดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินกิจกรรมผสมผสานทั้งตามรูปแบบเดิม และรูปแบบภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ดังนี้
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนที่มีความพร้อมและประสงค์จะจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE
และจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โดยชี้แจงทำความเข้าใจวิธีการดำเนินงาน เกณฑ์การดำเนินงาน
และให้ความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนกิจกรรม
TO BE NUMBER ONE
2. สำรวจจำนวนสมาชิกและจัดทำข้อมูลสารสนเทศชมรม TO BE NUMBER ONE และรายงาน
ผลการดำเนินงานให้สำนักงานสาธรณสุขจังหวัด (สสจ.) ในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัด
3. สร้างขวัญ และกำลังใจให้ กับโรงเรียนทั้งที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการ TO BE
NUMBER ONE ระดับภาค และระดับประเทศ และโรงเรียนที่ต้องได้รับการส่งเสริม และสนับสนุน
4. กำหนดแนวทางในการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โ ครงการ TO BE
NUMBER ONE เช่น ให้สถานศึกษาจัดส่งนักเรียนที่เป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE (ระดับประถมศึกษา
และขยายโอกาส) เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE
ปัญหาอุปสรรค
1. โรงเรี ย นที ่ จ ะตั ้ ง ศู น ย์ เ พื ่ อ นใจวั ย รุ ่ น TO BE NUMBER ONE ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น โรงเรี ย นระดั บ
มัธ ยมศึกษา ซึ่งมีความพร้อมด้านงบประมาณ สถานที่ และบุคลากรมากกว่าระดับประถมศึกษา เนื่องจาก
หลักเกณฑ์การจัดตั้งศูนย์ค่อนข้างมีข้อจำกัดทำให้โรงเรียนไม่สามารถดำเนินการได้ทุกแห่ง เช่น กำหนดจำนวน
นักเรียน สถานที่ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ
2. ครูผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการ TO BE NUMBER ONE มีการสับเปลี่ยนหน้าที่ หรือย้ายโรงเรียน
ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินกิจ กรรม รวมทั้งครูผู้แลรับผิดชอบที่มาทดแทนบางส่วนยัง ขาดความรู้
ความเข้าใจในการดำเนินโครงการ
3. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเปิดภาคเรียนล่าช้ากว่า
กำหนด ทำให้กระทบกับระยะเวลาของกิจกรรมที่กำหนดไว้ เช่น กิจกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE
ระดับจังหวัด อำเภอ และจำเป็นต้องยกเลิกเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว เป็นต้น
4. การจัดกิจกรรมมีความลำบากเนื่องจากรูปแบบของการจัด กิจกรรมที่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม
และโรงเรียนต้องมีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้จัดกิจกรรม
ได้ไม่เต็มที่
ข้อเสนอแนะ
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักให้กับผู้บริหาร
สถานศึกษาในการขับเคลื่อนและชี้แจงโครงการ เพื่อให้ครูและนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดี
เพื่อเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมของโครงการ TO BE NUMBER ONE
2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการขับเคลื่อน
การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาให้เพียงพอ โดยเฉพาะกิจกรรมการประกวด
แข่งขันที่ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
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3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรจัดอบรมครูแกนนำ และ/หรือมีการอบรม
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งมีการค้นหาหรือสร้างบุคลากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
TO BE NUMBER ONE อย่างเป็นรูปธรรม
4. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ควรมีการ
ประกวด/แข่งขัน ผ่านทางสื่อออนไลน์ เช่น การส่งคลิปในการร่วมประกวด เป็นต้น
5. ควรมีคู่มือที่ดำเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ในระดับประถมศึกษา
และโรงเรียนขยายโอกาสที่ความชัดเจนเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
6. ควรปรับลดหลักเกณฑ์เพื่อให้โรงเรียนในระดับประถมศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

8. โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)
โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) เป็นโครงการที่บูรณาการร่วมระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อดำเนินการป้องกัน แก้ไข และดูแลช่วยเหลือ นักเรียน
ทุกคนในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการสร้างภูมิคุ้มกันจากปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น
ปัญหายาเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร การทะเลาะวิวาท ร้านเกมส์ สถานบันเทิง เป็นต้น ผลการดำเนินงาน ดังนี้
ตารางที่ 8 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนที่ดำเนินโครงการ
ตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)

สพท.
สพท. ทั้งหมด
(แห่ง)

สพป.
สพม.
รวม

183
62
245

การดำเนินงานตามโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)
จำนวน สพท. (แห่ง)
จำนวนโรงเรียน (โรง)
สพท.
สพท. ที่
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียนดำเนินการ
โรงเรียน
ที่สนับสนุนให้ ดำเนินการ
ทั้งหมด
ดำเนิน
แต่งตั้ง
ดำเนินการวางแผน
โรงเรียน
กำกับ
(โรง)
โครงการ
คณะกรรมการแล้ว การดำเนินงานแล้ว
ดำเนินการ
ติดตาม
(โรง)
(โรง)
(โรง)
(แห่ง)
(แห่ง)
62
52
27,038
7,082
96
96
(33.88%)
(28.42%)
(26.19%)
(1.36%)
(1.36%)
29
25
2,360
1,318
34
34
(46.77%)
(40.32%)
(55.85%)
(2.58%)
(2.58%)
91
77
29,398
8,400
130
130
(37.14%)
(31.43%)
(28.57%)
(1.55%)
(1.55%)

หมายเหตุ : เนื่องจากโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) จำเป็นต้องดำเนินการที่โรงเรียน
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ดังนั้นโรงเรียนจึงไม่สามารถ
ดำเนินกิจกรรมได้บรรลุตามวัตถุประสงค์
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จากตารางที่ 8 พบว่า มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 245 เขต จำแนกเป็น สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 183 แห่ง และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน
62 แห่ง มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุนให้โรงเรียนดำเนินโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ
1 โรงเรีย น) จำนวนทั้งสิ้น 91 เขต คิดเป็นร้อยละ 37.14 จำแนกเป็นสังกัดสำนัก งานเขตพื ้นที ่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา จำนวน 62 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.88 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน
29 คน คิดเป็นร้อยละ 46.77 มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดำเนินการกำกับ ติดตาม โครงการตำรวจประสาน
โรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) จำนวนทั้งสิ้น 77 เขต คิดเป็นร้อยละ 31.43 จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 52 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 28.42 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 40.32
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนทั้งสิ้น 29,398 โรง จำแนก
เป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 27,038 โรง และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จำนวน 2,360 โรง มีโรงเรียนที่ดำเนินโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)
จำนวนทั้งสิ้น 8,400 โรง คิดเป็นร้อยละ 28.57 จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จำนวน 7,082 โรง คิดเป็นร้อยละ 26.19 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 1,318 โรง
คิดเป็นร้อยละ 55.85 มีโรงเรียนที่ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 130 โรง คิดเป็นร้อยละ
1.55 จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 96 โรง คิดเป็นร้อยละ 1.36 และสังกัด
สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา จำนวน 34 โรง คิดเป็นร้อยละ 2.58 และมีโรงเรียนที่ดำเนิ นการ
วางแผนการดำเนินงานแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 130 โรง คิดเป็นร้อยละ 1.55 จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 96 โรง คิดเป็นร้อยละ 1.36 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จำนวน 34 โรง คิดเป็นร้อยละ 2.58
วิธีดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการทั้งตามรูปแบบเดิม และรูปแบบภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ดังนี้
1. กำหนดแนวทางเพื ่ อ ดำเนิ น โครงการตำรวจประสานโรงเรี ย น (1 ตำรวจ 1 โรงเรี ย น)
แบบผสมผสานทั้งตามรูปแบบเดิมก่อนที่จะมีการแพร่ระบาด และรูปแบบภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด
2. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดให้ความร่ว มมือในภารกิจหลักของตำรวจและการขับเคลื่อนตำรวจ
ประสานโรงเรีย น (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) เนื่องจากสถานีตำรวจส่วนใหญ่ดำเนินการประสานงานโดยตรงกับ
สถานศึกษา
3. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำกับ ติดตามโรงเรียนที่ดำเนินการด้านการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ลักษณะ New Normal ในรูปแบบที่หลากหลายช่องทาง เช่น Facebook Line เสียงตามสาย
การเรียนแบบออนไลน์ เป็นต้น
4. คณะกรรมการกำกับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัดโรงเรียนที่มีการดำเนินการด้านการเรียนการสอน
และจัดกิจกรรมโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) และรายงานผลการดำเนินงาน
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ปัญหาอุปสรรค
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขาดการประสานงานกับสถานีตำรวจ ทำให้ขาดความเข้าใจ และ
ความชัดเจนในการนำสู่ปฏิบัติ รวมทั้งเกิดความเข้าใจสับสนระหว่างการดำเนินตามโครงการตำรวจประสาน
โรงเรียน และโครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน และโครงการครู D.A.R.E.
2. ตำรวจประสานโรงเรีย น (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) มีไม่ครบทุกแห่ง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ที่รับผิดชอบโครงการนี้ไม่เพียงพอ อีกทั้งโรงเรียนบางแห่งยังขาดความรู้ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์และรูปแบบ
ของโครงการอย่างแท้จริง จึงขาดการบูรณาการในการวางแผนเพื่อจัดกิจกรรมร่วมกับโครงการอื่น ๆ
ข้อเสนอแนะ
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรทำบันทึกความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติในระดับ นโยบาย เพื่อร่ว มดำเนิน โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) ให้เกิด
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะให้มีตำรวจประสานงานโรงเรียนให้ครบทุกแห่ง
2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรมีแนวทางดำเนินโครงการที่ชัดเจน เพื่อให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถขับเคลื่อนและนำสู่การปฏิบัติ และให้
ความร่ ว มมื อ เพื ่ อ ให้ ตำรวจมีส ่ว นร่ ว มในการดำเนิ นกิ จ กรรมของโรงเรี ย นได้ อ ย่ างห ลากหลาย เพื ่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์

9. กิจกรรมบ้านหลังเรียน
กิจกรรมบ้านหลังเรียน เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ในขณะรอกลับบ้านหลังเลิกเรียน และไม่จับกลุ่มมั่วสุมเพื่อกระทำการสุ่มเสี่ยง ที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งเป็นการ
ป้องกันปัญหายาเสพติดทางอ้อมด้วย โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ และความสนใจของ
นักเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ผลการดำเนินงาน ดังนี้
ตารางที่ 9 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และนักเรียนที่ดำเนิน
กิจกรรมบ้านหลังเรียน
การดำเนินงานที่ สพท. ดำเนินการโครงการบ้านหลังเรียน
สพท.

สพป.
สพม.
รวม

สพท.
ทั้งหมด
(แห่ง)
183
62
245

จำนวน สพท. ที่ส่งเสริม จำนวน สพท. ที่ดำเนินการ
สนับสนุน การจัดกิจกรรม กำกับติดตามการจัดกิจกรรม
(แห่ง)
(แห่ง)
108 (59.02%)

52 (28.42%)

34 (54.84%)

29 (46.77%)

142 (57.96%)

81 (33.06%)

จำนวนนักเรียน
นักเรียน
นักเรียนที่เข้า
ทั้งหมด
ร่วมโครงการ
(คน)
บ้านหลังเรียน
(คน)
3,879,942
759,205
(19.57%)
2,612,534
236,546
(9.05%)
6,492,476
995,751
(15.34%)

หมายเหตุ : เนื่องจากกิจกรรมบ้านหลังเรียน จำเป็นต้องดำเนินการที่โรงเรียน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ดังนั้นโรงเรียนจึงไม่ส ามารถดำเนินกิจกรรมได้ บรรลุต าม
วัตถุประสงค์
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จากตารางที่ 9 พบว่า มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 245 เขต จำแนกเป็น สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 183 แห่ง และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน
62 แห่ง มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมบ้านหลังเรียน จำนวนทั้งสิ้น 142 เขต
คิดเป็นร้อยละ 57.96 จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 108 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 59.02 และสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 54.84
มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดำเนินการกำกับติดตามการจัดกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 81 เขต คิดเป็นร้อยละ
33.06 จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 52 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 28.42 และ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 46.77
นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนทั้งสิ้น 6,492,476 คน จำแนก
เป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 3,879,942 คน และสังกัดสำนักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 2,612,534 คน และมีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านหลังเรียน จำนวนทั้งสิ้น
995,751 คน คิดเป็น ร้อยละ 15.34 จำแนกเป็นสังกั ดสำนั ก งานเขตพื้น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา จำนวน
759,205 คน คิดเป็นร้อยละ 19.57 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 236,546 คน
คิดเป็นร้อยละ 9.05
วิธีดำเนินงาน
สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาดำเนิ น การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น โรงเรี ย นเพื ่ อ ให้ ด ำเนิ น การ
ทั ้ ง ตามรู ป แบบเดิ ม และรู ป แบบภายใต้ ส ถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด ต่ อ เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID - 19) ดังนี้
1. ส่งเสริม สนับสนุน และแจ้งแนวทางให้โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมหลังเลิกเรียนให้กับนักเรียน
ที่รอผู้ปกครองมารับกลับบ้าน ตามบริบทและความพร้อมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) และจัดกิจกรรมตามช่วงวัยที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน
ในการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น กิจกรรมกีฬา กิจกรรม
ทักษะทางอาชีพ กิจกรรมดนตรี - นาฎศิลป์ กิจกรรมจิตอาสา/บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และการสอนซ่อมเสริม
นักเรียน เป็นต้น
2. แจ้งแนวทางการดำเนินกิจกรรมบ้านหลังเรียนให้โรงเรียนนำไปปฏิบัติทั้งรูปแบบปกติที่ กำชับ
เน้นย้ำให้ปฏิบัติกิจกรรมตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และ
การสื่อสารผ่านช่องทาง On line ต่าง ๆ เช่น Face book Line Webpage เป็นต้น
3. แจ้งให้สถานศึกษารายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติดของสำนั กงาน
ป.ป.ส. (ระบบ NISPA)
ปัญหาอุปสรรค
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่มีแนวทาง
การดำเนินบ้านหลังเรียนที่ชัดเจน จึงทำให้ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริง จึงไม่สามารถนำสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเกิดประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรจัดแนวทางการดำเนินกิจกรรมบ้านหลังเรียนให้กับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนใช้ในการดำเนินกิจกรรมให้ชัดเจน
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10. กิจกรรมนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กิจกรรมนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นกิจกรรมที่สำนักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการมอบหมายให้นักจิตวิทยา
โรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ บทบาท หน้าที่ และกระบวนการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้คำปรึกษา และเข้าไปร่วมดำเนินการกับโรงเรียนในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบ
ปัญหาต่าง ๆ ผลการดำเนินงาน ดังนี้
ตารางที่ 10 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือจากกิจกรรมนักจิตวิทยา
โรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพท. จำนวน
สพท.
ทั้งหมด
(แห่ง)

จำนวนนักเรียน
ที่เข้ารับการดูแลช่วยเหลือจากนักจิตวิทยาโรงเรียน
ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด
(คน)
นักเรียนกลุม่ เสี่ยง
สารเสพติด ยาเสพติด กลุ่มอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น
(คน)
(คน)
(เหล้า/บุหรี่)
(คน)
(คน)

สพป.

183

110

55

30,349

30,514

สพม.

62

1,993

269

1,627

3,889

รวม

245

2,103

324

31,976

34,403

จำนวนนักเรียน
ที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือจากนักจิตวิทยาโรงเรียน
ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และประสบผลสำเร็จ
(คน)
นักเรียนกลุม่ เสี่ยง
อื่น ๆ รวมทั้งสิ้น
สารเสพติด
ยาเสพติด
(คน)
(เหล้า/บุหรี่)
(คน)
(คน)
(คน)

110
(100%)
1,993
(100%)
2,103
(100%)

55
(100%)
261
(97.02%)
316
(97.53%)

30,349
(100%)
1,627
(100%)
31,976
(100%)

30,514
(100%)
3,881
(99.97%)
34,395
(99.97%)

หมายเหตุ : นักเรียนกลุ่มอื่น ๆ เช่น ปัญหาครอบครัวยากจน ชู้สาว ทะเลาะวิวาท ติดเกมส์การพนัน เป็นต้น
จากตารางที่ 10 พบว่า มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 245 เขต จำแนกเป็น สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 183 แห่ง และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน
62 แห่งมีนักเรียนที่เข้ารับการดูแลช่วยเหลือจากนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน
ทั้งสิ้น 34,403 คน จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 3,0,514 คน จำแนกเป็น
นักเรียนกลุ่มปกติจำนวน 110 คน นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 55 คน และนักเรียนกลุ่มอื่น ๆ จำนวน 30,349 คน นักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 3,889 คน จำแนกเป็นนักเรียนกลุ่มปกติจำนวน 1,993 คน
นักเรีย นกลุ่ มเสี่ ย ง 269 คน และนักเรี ย นกลุ่ ม อื ่น ๆ 1,627 คน และมีนั กเรีย นที่ ไ ด้ รับ การดู แลช่ว ยเหลื อ
จากนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและประสบผลสำเร็จจำนวนทั้งสิ้น 34,395 คน
จำแนกเป็นสังกัดจำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 3,0,514 คน คิดเป็นร้อยละ
100 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 3,881 คน คิดเป็นร้อยละ 99.97
นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
ประสบผลสำเร็จ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 3,0,514 คน คิดเป็นร้อยละ 100
จำแนกเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยงสารเสพติด (เหล้า บุหรี่) จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 100 นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
ยาเสพติด จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และนักเรียนกลุ่มอื่น ๆ จำนวน 30,349 คน คิดเป็นร้อยละ 100
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นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
ประสบผลสำเร็จ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 3,881 คน คิดเป็นร้อยละ 99.97
จำแนกเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยงสารเสพติด (เหล้า บุหรี่) จำนวน 1,993 คน คิดเป็นร้ อยละ 100 นักเรียน กลุ่มเสี่ยง
ยาเสพติด จำนวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 97.02 และนักเรียนกลุ่มอื่น ๆ จำนวน 1,627 คน คิดเป็นร้อยละ 100
วิธีดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาดำเนิน การมอบหมาย และส่งเสริม และสนับสนุนให้ นักจิตวิ ทยา
โรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการตามบทบาท หน้าที่ทั้งตามสถานการณ์ปกติ และภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ดังนี้
1. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
ทั้งปัญหาด้านสารเสพติด ยาเสพติด สุขภาพจิต ผลกระทบทางครอบครัว พฤติกรรมก้าวร้าว การถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ โรคซึมเศร้า และปัญหาความบกพร่องทางสติปัญญา เป็นต้น
2. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ร่วมกับโรงเรียน โดยจัดกิจกรรมนักจิตวิทยาคลินิกและประสานงานร่วมกับ ครูผู้ดูแลเพื่อ กำกับ ติดตามดูแล
พฤติกรรมนักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ หรือร่วมประสาน
การส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงไปรับการบำบัด รักษายังหน่วยงานภายนอก เช่น โรงพยาบาล เป็นต้น
3. กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
โดยให้รายงานผลการดำเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นปีงบประมาณ
ปัญหา อุปสรรค
1. นักจิตวิทยาฯ ส่วนใหญ่ยังขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไม่สามารถวินิจฉัย สภาพปัญหา และ
พฤติกรรมนักเรียนได้อย่างทันต่อสถานการณ์
2. โรงเรียนบางแห่ง ไม่รายงานปัญหาของนักเรียนตามสภาพความเป็นจริง รวมทั้งนักเรียน และ
ผู้ปกครอง ยังขาดความความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการดูแล ช่วยเหลือ จึงให้ความร่วมมือน้อย
3. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นอุปสรรคในการ
เดินทางลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้โดยตรง จึงเป็นสาเหตุทำให้การช่วยเหลือขาดความต่อเนื่อง
4. งบประมาณในการดำเนินงานไม่เพียงพอ โดยเฉพาะการลงพื้นที่ เพื่อดูแล ช่วยเหลือนักเรียนกรณี
พิเศษ และเร่งด่วน
ข้อเสนอแนะ
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรจัดประชุมเพื่อชี้แจง อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นแนวทางและ
มาตรฐานเดียวกัน
2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรมีการฝึกอบรมหรือให้ความรู้ผู้บริหารและครู
เรื่องจิตวิทยาเกี่ยวกับเด็ก สำหรับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้แก่เด็กนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเหมาะสม และรวดเร็ว
สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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2. การดูแลช่วยเหลือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
การดูแลช่วยเหลือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด
ประกอบด้วย 2 กิจกรรม
1. การดำเนินการสำรวจ ค้นหา คัดกรองนักเรียน
2. การดูแล ช่วยเหลือ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด

1. การดำเนินการสำรวจ ค้นหา คัดกรองนักเรียน
การสำรวจ ค้นหา และการคัดกรองนักเรียนที่มีพฤติกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็น
กิจกรรมที่มีความมสำคัญ และเป็นกระบวนการที่ดำเนินการต่อเนื่อง เชื่อมโยงมาจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่แต่ละโรงเรียนได้ดำเนินการอยู่ หากแต่การคัดกรองนักเรียนที่มีพฤติกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนั้น
จำเป็นต้องมีลักษณะวิธีการที่เฉพาะตัว ต้องมีความระมัดระวัง รอบคอบ และละเอียดอ่อนต่อนักเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชน ทั้งนี้ โรงเรียนจะดำเนินการคัดกรองนักเรียนและจัดกลุ่มนักเรียนกลุ่มพฤติกรรมการเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด (ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติด) ให้เป็นไปตามประเภทอย่างถูกต้อง เพื่อให้เหมาะสมในการดูแล ช่วยเหลือ และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในโอกาสต่อไป ผลการดำเนินการดังนี้
ตารางที่ 11 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของนักเรียนที่จำแนกจากการคัดกรองนักเรียน ตามกลุ่มพฤติกรรม
การเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติด)
สพท.

จำนวนนักเรียน
ทั้งหมด
(คน)

สพป.

4,355,960

สพม.

2,136,516

รวม

6,492,476

นักเรียนจากการคัดกรองทั้งหมด
(คน)
สารเสพติด
(เหล้า/บุหรี่)
(คน)
110
(0.003%)
1,993
(0.09%)
2,103
(0.03%)

ยาเสพติด (คน)
ผู้ใช้ (คน)
15

ผู้เสพ (คน)
3

ผู้ติด (คน)
37

95

36

138

110

39

175

รวม (คน)
55
(0.001%)
269
(0.01%)
324
(0.005%)

324 (0.005%)
2,427 (0.04%)

หมายเหตุ : ข้อมูลจากการรายงานของ สพท. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564
จากตารางที่ 11 พบว่า นักเรียนทั้งหมดในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนทั้งสิ้น
6,492,476คน จำแนกเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 4,355,960 คน และสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา จำนวน 2,136,516 คน และดำเนินการสำรวจ ค้นหา คัดกรองนักเรียนที่ มี
พฤติกรรมการเข้าไปเกี่ยวข้องกับ สารเสพติด (เหล้า บุหรี่) และยาเสพติด จำนวนทั้งสิ้น 2,427 คน คิดเป็นร้อยละ
0.04
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นักเรียนจากการคัดกรองแล้วพบว่าเกี่ยวข้องกับสารเสพติด (เหล้า/บุหรี่) จำนวนทั้งสิ้น 2,103 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.03 จำแนกเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ
0.003 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 1,993 คน คิดเป็นร้อยละ 0.09
นักเรียนจากการคัดกรองแล้วพบว่าเกี่ยวข้องยาเสพติด จำนวนทั้งสิ้น 324 คน คิดเป็นร้อยละ 0.005
จำแนกเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 0.001 โดยแบ่งตามประเภท
ได้ดังต่อไปนี้ ผู้ใช้ยาเสพติด จำนวน 15 คน ผู้เสพยาเสพติด จำนวน 3 คน และผู้ติดยาเสพติด จำนวน 37 คน และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 0.01 โดยแบ่งตามประเภทได้ดังต่อไปนี้
ผู้ใช้ยาเสพติด จำนวน 95 คน ผู้เสพยาเสพติด จำนวน 36 คน และผู้ติดยาเสพติด จำนวน 138 คน

2. การดูแล ช่วยเหลือ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด
แนวทางดำเนินงาน ดังนี้
2.1 การดูแลช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อยู่ ระหว่าง
การดูแลช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และยังมาเรียนตามปกติ
2.2 การดูแลช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อยู่ระหว่ าง
การบำบัดและฟื้นฟูในสถานพยาบาลหรือหน่วยงานอื่น และยังมาเรียนตามปกติ
2.3 การดูแลช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ถูกพักการเรียน
และส่งต่อไปบำบัดรักษาและฟื้นฟูในสถานพยาบาล หรือหน่วยงานอื่น
2.4 การดูแลช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ออกจากโรงเรียน
กลางคัน
2.5 การดูแลช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดย้ายโรงเรียน
2.6 การดูแลช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และสามารถกลับ
มาเรียนตามปกติ
2.7 กิจกรรมแนวทางอื่น ๆ ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติ ด
และสามารถกลับมาเรียนตามปกติ เช่น กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มยาเสพติด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นต้น
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ตารางที่ 12 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของนักเรียนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (กลุ่มใช้ กลุ่มเสพ
และกลุ่มติด) ทีไ่ ด้รับการดูแล ช่วยเหลือ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม บำบัดรักษา และฟื้นฟู
นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทั้งหมดที่ได้รับ
การดูแลช่วยเหลือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ที่ การดูแลช่วยเหลือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บำบัดรักษา และฟื้นฟู
บำบัดรักษา และฟื้นฟู (คน)
นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
ใช้สารเสพติด
ใช้ยาเสพติด
(เหล้า/บุหรี่) (คน)
(คน)
1. นักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด อยู่ระหว่างได้รับ
46
(14.19%)
การดูแลช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและยังมาเรียนตามปกติ
2. นักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด อยู่ระหว่างการบำบัด
8
(2.46%)
และฟื้นฟูในสถานพยาบาลหรือหน่วยงานอื่น และยังมาเรียน
ตามปกติ
3. นักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ถูกพักการเรียนและ
ส่งต่อไปบำบัดรักษา และฟื้นฟูในสถานพยาบาลหรือหน่วยงานอื่น
4. นักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และออกจากโรงเรียน
กลางคัน
5. นักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และย้ายโรงเรียน
6. นักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้รับการดูแล
2,103
269
(100%)
(83.02%)
ช่วยเหลือสามารถกลับมาเรียนตามปกติ
7. การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
1
(0.30%)
ด้านอื่น ๆ และสามารถกลับมาเรียนตามปกติ เช่น ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมเสริมสร้าง ภูมิคุ้มยาเสพติด เป็นต้น
รวมนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทั้งหมดที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
2,103
324
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บำบัดรักษา และฟื้นฟู จำนวนทั้งสิ้น (คน)
(100%)
(100%)

หมายเหตุ

อ้างจากตารางที่ 11
(จำนวนนักเรียน
ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
ทั้งหมด 2427 คน)
1. กลุ่มเสี่ยงสารเสพติด
2,130 คน
2. กลุ่มเสี่ยงยาเสพติด
324 คน

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา : CATAS (Care And Trace
Addiction in School System) ณ ปีการศึกษา 2563 – 2564 และระบบ CATAS ไม่จำแนกตามระดับชั้น
2. ข้อมูลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จากแบบการติดตามในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จากตารางที่ 12 พบว่า นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงใช้สารเสพติด (เหล้า/บุหรี่) ที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม บำบัดรักษา และฟื้นฟู จำนวนทั้งสิ้น 2,103 คน จำแนกเป็น นักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
อยู่ระหว่างได้รับการดูแลช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและยังมาเรียนตามปกติ จำนวน 2,103 คน คิดเป็นร้อยละ 100
นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงใช้ยาเสพติดที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บำบัดรักษา
และฟื้นฟู จำนวนทั้งสิ้น 324 คน จำแนกเป็น นักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด อยู่ระหว่างได้รับการดูแล
ช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและยังมาเรียนตามปกติ จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 14.19 นักเรียนที่มีพฤติกรรม
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อยู่ระหว่างการบำบัดและฟื้นฟูในสถานพยาบาลหรือหน่วยงานอื่น และยังมาเรียนตามปกติ จำนวน
8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.46 นักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้รับการดูแล ช่วยเหลือสามารถกลับมา
เรียนตามปกติ จำนวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 83.02 และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดด้านอื่น ๆ เช่น ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มยาเสพติด เป็นต้น จำนวน 1 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.30
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วิธีดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนิน การ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดำเนินการทั้งในสถานการณ์
ปกติ กรณีที่โรงเรียนบางโรงสามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ และภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ดังนี้
1. กรณีที่โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ ได้ มอบนโยบายให้ โ รงเรียนดำเนินการประชุม
วางแผนปฏิบัติการ/จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สรุปข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานทั้งในระบบสารสนเทศยาเสพติด
ของสำนักงาน ป.ป.ส. (NISPA) และรายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กระบวนดังนี้
1.1 กรณีที่พบนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเสพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้คำปรึกษา และ
ร่วมมือกับโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียน เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือ โดยใช้กระบวนการจิตสังคมบำบัด
กิจกรรมพัฒนาและเสริมทักษะต่าง ๆ ตามความสนใจและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้เห็นคุณค่าใน
ตนเอง สำหรับเป็นแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เลิกใช้สารเสพติดและยาเสพติด
1.2 กรณีที่พบนักเรียนกลุ่มติด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนประสานหน่วยงาน
สาธารณสุขจังหวัดและ/หรือโรงพยาบาลเพื่อนำนักเรียนเข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติดโดยให้นักเรียนหยุดเรียน
และมีการติดตามผลเป็นระยะ ๆ หากพบว่านักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้และพร้อมที่จะกลับมาเรียน
ตามปกติ ให้สถานศึกษาดูแลช่วยเหลือโดยใช้กระบวนการจิตสังคมบำบัดเพื่อให้นักเรียนกลับมาอยู่ในสังคมได้อย่าง
ปกติสุข และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ติดตามผลการบำบัดรักษายาเสพติดหลังจากเสร็จสิ้นการบำบัดรักษา
1.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำกับ ติดตามการรายงานข้อมูลในระบบดูแลและติดตาม
การใช้ส ารเสพติดในสถานศึกษา (Care And Trace Addiction in School System : CATAS System) เพื่อเป็น
การคัดกรองนักเรียน และใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำกับ ติดตาม สภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา และวางแผน
ในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
2. กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มอบนโยบาย
ให้โรงเรียนดำเนินการด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และการร่วมมือกับผู้ปกครองโดยการบริหารจัดการผ่านระบบออนไลน์ และ/ หรือ บูรณณาการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน
นักเรียนร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบ On hand เพื่อนำใบงาน สื่อ ไปมอบให้นักเรียนในกรณีที่สามารถ
ดำเนินการได้
ปัญหาอุปสรรค
1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นเหตุ
ให้โรงเรียนส่วนใหญ่ ไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ ดังนั้นกิจกรรมการสำรวจ ค้นหา คัดกรอง
นักเรียน รวมทั้งการดูแล ช่วยเหลือ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม บำบัดรักษา และฟื้นฟู ไม่สามารถดำเนินการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบางแห่ง ยังขาดระบบการติดตาม ประเมินผลเชิงลึกอย่างสม่ำเสมอ
และต่อเนื่อง รวมทั้งโรงเรียนไม่เปิดเผยข้อมูลที่แท้จริง เนื่องจากกลัวจะกระทบต่อภาพลักษณ์ จึงทำให้ข้อมูล
นักเรียนในแต่ละกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงไม่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นจริง จึงเป็นสาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการดูแล
ช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3. โรงเรียนบางส่วนไม่สามารถดำเนินการดูแล ช่วยเหลือ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่เข้าไป
ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดได้ครอบคลุม ในทุก ๆ สถานที่ และมีประสิทธิภาพ เนื่องจากครูและบุคลากรไม่เพียงพอ
รวมทั้งนักเรียนและผู้ปกครองบางคนไม่ ให้ความสำคัญในการบำบัด รักษา และฟื้นฟู จึง ไม่ให้ความร่วมมือในการ
ให้ข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง
4. นักเรีย นบางคนที่เข้าสู่กระบวนดูแล ช่ว ยเหลือ บำบัด รักษา และฟื้นฟู แล้ว ยังไม่ส ามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ เนื่องจากผู้ปกครองขาดความเอาใจใส่ที่ต้องนำนักเรียนเข้ารับการบำบัดในสถานพยาบาล
ตรงตามกำหนดเวลา ทำให้ขาดความต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการบำบัด รักษานานกว่าเดิม รวมทั้ง
หากนักเรียนหายเป็นปกติแล้วแต่ยังพบกับสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จึงทำให้นักเรียน
กลับไปมีพฤติกรรมเสี่ยงเช่นเดิม
5. การรายงานผลเรื่องการดูแล ช่วยเหลือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บำบัดรักษา และฟื้นฟู มีระบบ
รายงานที่แตกต่างกัน ระหว่างระบบ CATAS (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) รายงานข้อมูล เป็นปีการศึกษา
แต่ระบบ e-MES (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายงานข้อมูลเป็นปีงบประมาณ ทำให้ได้ข้อมูล
ไม่ตรงและไม่สอดคล้องกัน
ข้อเสนอแนะ
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรมีมาตรการ และ / หรือ นโยบายที่ชัดเจนเพื่อ
กำชับ เน้นย้ำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนให้ความตระหนัก และเห็นสำคัญในการดำเนินงาน
ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างจริงจัง
2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรมีกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน
แบบเชิงลึกอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรมีคณะกรรมการ และ /หรือ คณะทำงานที่
รับผิดชอบ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สพท. และโรงเรียน ในการดูแลช่วยเหลือ นักเรียนกลุ่ม ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยตรง
4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรมีการประสาน และ/หรือ ดำเนินงานอย่างเป็น
ทางการร่วมกับหน่วยงานหลักอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานทางการปกครอง หน่วยงานทางการแพทย์ เพื่อ
ดำเนินงานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาร่วมกัน เนื่องจากพบว่านักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ส่วนใหญ่เกิดจากสภาพแวดล้อมในชุมชน ครอบครัวที่มผี ู้ปกครองติดยาเสพติด
5.. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
พิจารณาปรับปรุง และ/หรือ พัฒนาระบบรายงานข้อมูลนักเรียนเกี่ยวกับงานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา เช่น ระบบ CATAS (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) ระบบ NISPA (สำนักงาน ป.ป.ส.) เป็นต้น

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ตอนที่ 3
สรุปผล ปัญหาอุสรรค และข้อเสนอแนะ
โครงการการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการภายใต้ความสอดคล้อง
กับเป้าหมายหลัก ดังนี้
◼ ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านความมั่นคง
: ประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
: ประเด็นดำเนินการที่สำคัญ คือ การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่
◼ แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา) - กิจกรรมสำคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock)
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย
◼ แผนการศึกษาแห่งชาติ : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
◼ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จุดเน้น : การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง
(การเฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา)
◼ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
ด้านความปลอดภัย
เชิงปริมาณ
เป้าหมาย : แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง : ดีขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 50
เป้าหมาย : โครงการการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ได้รับการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่ได้รับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาดำเนินตามโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
และการดูแลช่วยเหลือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บำบัดรักษาและฟื้นฟู นักเรียนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้
2. นักเรีย นระดับ การศึ กษาขั้น พื้ นฐานได้รับ การเสริมสร้ างภูม ิคุ้ ม กัน และการดูแลช่ว ยเหลื อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บำบัดรักษาและฟื้นฟู นักเรียนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่ อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษาได้
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สรุปผล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน โดยสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจากรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จำนวน 245 ในฐานะผู ้ ข ั บ เคลื ่ อ นนโยบายและแนวทางการดำเนิ น โครงการและกิ จ กรรมของสำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการได้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
และสภาพบริบทของพื้นที่ รวมทั้งบูรณาการดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่าย องค์กร ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนทุกคน รวมทั้งการดูแล ช่วยเหลือ
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
โดยดำเนินการเป็น 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้
1. การสร้างภูมิคุ้มกัน และส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 10 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
1.1 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง Executive Function (EF) : ระดับปฐมวัย
1.2 กิจกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันผ่านกิจกรรมครู D.A.R.E : ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6
1.3 กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
1.4 กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) : ระดับชั้นมัธยมศึกษา
1.5 กิจกรรมบูรณาการในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด (เหล้า บุหรี่) และยาเสพติด : ทุกระดับชั้น
1.6 กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน
1.7 โครงการ TO BE NUMBER ONE
1.8 โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)
1.9 กิจกรรมบ้านหลังเรียน
1.10 นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2. การดูแลช่วยเหลือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด
ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ
2.1 การดำเนินการสำรวจ ค้นหา คัดกรองนักเรียน
2.2 การดูแล ช่วยเหลือ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน
เชิงคุณภาพ
1. กิจกรรมหลัก : การสร้างภูมิคุ้มกัน และส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตาม
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งหมด 6,492,476 คน จำแนกเป็นสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จำนวน 4,355,960 คน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 2,136,516 คน ได้รับการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน และได้ร ับ การส่งเสริม เพื่อ ป้องกัน และแก้ไ ขปัญหายาเสพติด ผ่านการร่ว มโครงการ / กิจกรรม
ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 61.02 (ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย)
ประกอบด้วย 10 โครงการ / กิจกรรม ดังนี้
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1.1 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง Executive Function (EF) : ระดับปฐมวัย
คิดเป็นร้อยละ 75.07
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย จำนวนทั้งสิ้น 843,670 คน จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 843,336 คน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 334 คน
มีนักเรียนปฐมวัยที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันผ่านกิจกรรมส่งเสริมทักษะสมอง (EF) จำนวนทั้งสิ้น 633,385 คน
คิดเป็นร้อยละ 75.07 จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 633,051 คิดเป็นร้อยละ
75.07 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 334 คน คิดเป็นร้อยละ 100
1.2 กิจกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันผ่านกิจกรรมครู D.A.R.E : ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6
คิดเป็นร้อยละ 55.63
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวนทั้งสิ้น 987,460 คน จำแนกเป็นสังกัด
สำนักงานเขตพื้น ที่การศึ กษาประถมศึก ษา จำนวน 986,805 คน และสังกัด สำนักงานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา จำนวน 655 คน และมีนักเรียนที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันผ่านกิจกรรม ครู D.A.R.E. จำนวน
ทั้งสิ้น 549,358 คน คิดเป็นร้อยละ 55.63 จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน
548,703 คน คิดเป็นร้อยละ 55.63 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 655 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100
1.3 กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 คิดเป็นร้อยละ 34.98
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวนทั้งสิ้น 1,605,096 คน จำแนกเป็นสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 16,049 คน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จำนวน 1,589,047 คน มีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ที่เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
จำนวนทั้งสิ้น 561,413 คน คิดเป็นร้อยละ 34.98 จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จำนวน 16,049 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 554,364 คน
คิดเป็นร้อยละ 34.32
1.4 กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) : ระดับชั้นมัธยมศึกษา
คิดเป็นร้อยละ 50.77
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวนทั้งสิ้น 2,626,285 คน จำแนกเป็นสังกัด
สำนักงานเขตพื้น ที่การศึ กษาประถมศึก ษา จำนวน 496,580 คน และสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา จำนวน 2,129,705 คน มีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่เข้าร่วมกิจกรรม (YC) จำนวน
ทั้งสิ้น 1,333,318 คน คิดเป็นร้อยละ 50.77 จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน
94,813 คน คิดเป็นร้อยละ 19.09 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 1,238,505 คน คิด
เป็นร้อยละ 58.15
1.5 กิจกรรมบูรณาการในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด (เหล้า บุหรี่) และยาเสพติด : ทุกระดับชั้น
คิดเป็นร้อยละ 100
นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนทั้งสิ้น 6,492,476 คน
จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 4,355,960 คน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 2,136,516 คน มีนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมกิจกรรมบูรณาการในการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันสารเสพติด (เหล้า บุหรี่) จำนวนทั้งสิ้น 6,492,214 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จำแนกเป็นสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 4,355,809 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 2,136,405 คน คิดเป็นร้อยละ 99.99
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1.6 กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน
คิดเป็นร้อยละ 98.80
นักเรียนที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้หลังเข้าร่วมกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต ชีวิตรวมพลัง
เด็กและเยาวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 26,802 คน คิดเป็นร้อยละ 98.80 จำแนกเป็น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 21,716 คน คิดเป็นร้อยละ 99.74 จำแนกเป็นนักเรียน
กลุ่มปกติ จำนวน 21,606 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และนักเรียนกลุ่มเสี่ยง จำนวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 60.60
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 5,086 คน คิดเป็นร้อยละ 94.97 จำแนกเป็นนักเรียน
กลุ่มปกติ จำนวน 3,093 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และนักเรียนกลุ่มเสี่ยง จำนวน 1,993 คน คิดเป็นร้อยละ 87.99
1.7 โครงการ TO BE NUMBER ONE คิดเป็นร้อยละ 51.17
นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนทั้งสิ้น 6,492,476 คน
จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 3,879,942 คน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 2,612,534 คน มีนักเรียนที่เป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จำนวนทั้งสิ้น
3,322,175 คน คิดเป็นร้อยละ 51.17 จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน
1,554,651 คน คิดเป็นร้อยละ 40.07 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 1,767,524 คน
คิดเป็นร้อยละ 67.66
1.8 โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ 28.57
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนทั้งสิ้น 29,398 โรง
จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 27,038 โรง และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 2,360 โรง มีโรงเรียนที่ดำเนิน โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1
โรงเรีย น) จำนวนทั้งสิ้น 8,400 โรง คิดเป็นร้อยละ 28.57 จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จำนวน 7,082 โรง คิดเป็นร้อยละ 26.19
1.9 กิจกรรมบ้านหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 15.34
นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนทั้งสิ้น 6,492,476 คน
จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 3,879,942 คน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 2,612,534 คน และมีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านหลังเรียน จำนวนทั้งสิ้น
995,751 คน คิดเป็นร้อยละ 15.34 จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 759,205 คน
คิดเป็นร้อยละ 19.57 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 236,546 คน คิดเป็นร้อยละ 9.05
1.10 นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100
นักเรียนที่เข้ารับการดูแลช่วยเหลือจากนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 34,403 คน จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 3,0,514 คน
จำแนกเป็นนักเรียนกลุ่มปกติจำนวน 110 คน นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 55 คน และนักเรียนกลุ่มอื่น ๆ จำนวน 30,349 คน
นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 3,889 คน จำแนกเป็นนักเรียนกลุ่มปกติจำนวน
1,993 คน นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 269 คน และนักเรียนกลุ่มอื่น ๆ 1,627 คน และมีนักเรียนที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
จากนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและประสบผลสำเร็จจำนวนทั้งสิ้น 34,395 คน
จำแนกเป็นสังกัดจำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 3,0,514 คน คิดเป็นร้อยละ
100 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 3,881 คน คิดเป็นร้อยละ 99.97
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นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
ประสบผลสำเร็จ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 3,0,514 คน คิดเป็นร้อยละ 100
จำแนกเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยงสารเสพติด (เหล้า บุหรี่) จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 100 นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
ยาเสพติด จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และนักเรียนกลุ่มอื่น ๆ จำนวน 30,349 คน คิดเป็นร้อยละ 100
นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
ประสบผลสำเร็จ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 3,881 คน คิดเป็นร้อยละ 99.97
จำแนกเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยงสารเสพติด (เหล้า บุหรี่) จำนวน 1,993 คน คิดเป็นร้อยละ 100 นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
ยาเสพติด จำนวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 97.02 และนักเรียนกลุ่มอื่น ๆ จำนวน 1,627 คน คิดเป็นร้อยละ 100
หมายเหตุ : จากผลการดำเนินงานตามกิจกรรมหลักที่ 1 คือ การสร้างภูมิคุ้มกัน และส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้นักเรียนที่ได้รับการป้องกันปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 61.02 ไม่บรรลุตามค่าเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เป็นสาเหตุให้โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ จึงจัดการเรียน
การสอนด้วยระบบออนไลน์ ซึ่งมีความจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับเนื้อหาสาระทางวิชาการเป็นลำดับต้น ๆ เพราะมี
ระยะเวลาในการเรียนเป็นตัวกำหนด จึงทำให้การบูรณาการเรื่องยาเสพติดเข้าไปในเนื้อหาได้ค่อนข้างน้อย กิจกรรม
การโฮมรูมทางระบบออนไลน์ไม่สามารถดำเนินการได้เต็มที่ รวมทั้งโครงการ / กิจกรรมบางรายการที่จำเป็นต้อง
ดำเนินการที่โรงเรียน เช่น โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) และกิจกรรมบ้านหลังเรียน เป็นต้น
ดังนั้นโรงเรียนจึงไม่สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมได้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. กิจกรรมหลัก : การดูแลช่วยเหลือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับ
สารเสพติด และยาเสพติด ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ
2.1 กิจกรรมการดำเนินการสำรวจ ค้นหา คัดกรองนักเรียน
นักเรีย นทั้งหมดในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้นฐาน จำนวนทั้งสิ้ น
6,492,476คน จำแนกเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 4,355,960 คน และสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา จำนวน 2,136,516 คน และดำเนินการสำรวจ ค้นหา คัดกรองนักเรียนที่ มี
พฤติกรรมการเข้าไปเกี่ยวข้องกับ สารเสพติด (เหล้า บุหรี่) และยาเสพติด จำนวนทั้งสิ้น 2,427 คน คิดเป็นร้อยละ
0.04 จำแนกเป็น นักเรียนพฤติกรรมการเข้าไปเกี่ยวข้องกับ สารเสพติด (เหล้า บุหรี่) จำนวน 2,103 คน และ
นักเรียนพฤติกรรมการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จำนวน 324 คน
นักเรียนจากการสำรวจ ค้นหา และคัดกรองแล้ว พบว่าเกี่ยวข้องกับสารเสพติด (เหล้า/บุหรี่)
จำนวนทั้งสิ้น 2,103 คน จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 110 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.003 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 1,993 คน คิดเป็นร้อยละ 0.09
นักเรียนจากการสำรวจ ค้นหา และคัดกรองแล้ว พบว่าเกี่ยวข้องยาเสพติด จำนวนทั้งสิ้น 324 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.005 จำแนกเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 55 คน คิดเป็น ร้อยละ 0.001
โดยแบ่งตามประเภทได้ดังต่อไปนี้ ผู้ใช้ยาเสพติด จำนวน 15 คน ผู้เสพยาเสพติด จำนวน 3 คน และผู้ติดยาเสพติด
จำนวน 37 คน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 0.01 โดยแบ่งตาม
ประเภทได้ดังต่อไปนี้ ผู้ใช้ยาเสพติด จำนวน 95 คน ผู้เสพยาเสพติ ด จำนวน 36 คน และผู้ติดยาเสพติด จำนวน
138 คน
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2.2 กิจ กรรมการดูแ ล ช่วยเหลือ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรีย นที่เข่ไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด นักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้รับการดูแล ช่วยเหลือสามารถกลับมาเรียนตามปกติ
คิดเป็นร้อยละ 91.51 (บรรลุค่าเป้าหมาย) โดยมีผลการดำเนินงานจากแนวทางดำเนินการ ดังนี้
2.2.1 การดูแลช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อยู่ระหว่าง
การดูแลช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และยังมาเรียนตามปกติ
2.2.2 การดูแลช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อยู่ระหว่าง
การบำบัดและฟื้นฟูในสถานพยาบาลหรือหน่วยงานอื่น และยังมาเรียนตามปกติ
2.2.3 การดูแลช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ถูกพักการ
เรียนและส่งต่อไปบำบัดรักษาและฟื้นฟูในสถานพยาบาล หรือหน่วยงานอื่น
2.2.4 การดูแลช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ออกจาก
โรงเรียนกลางคัน
2.2.5 การดูแลช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดย้ายโรงเรียน
2.2.6 การดูแลช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และ
สามารถกลับมาเรียนตามปกติ
2.27 กิจกรรมแนวทางอื่น ๆ ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
และสามารถกลับมาเรียนตามปกติ เช่น กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มยาเสพติด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นต้น
นักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้รับการดูแล ช่วยเหลือสามารถกลับมาเรียน
ตามปกติ คิดเป็นร้อยละ 91.51 มาจากแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 1) การอยู่ระหว่างดูแล ช่วยเหลือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม และยังมาเรียนตามปกติ จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 14.19 2) การดูแลช่วยเหลือด้านอื่น ๆ และ
สามารถกลับมาเรียนตามปกติ เช่น กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มยาเสพติด
เป็นต้น จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30 และ 3) การดูแลช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด และสามารถกลับมาเรียนตามปกติ จำนวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 83.02
เชิงคุณภาพ
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนสามารถดำเนินตามโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด และการสำรวจ ค้นหา คัดกรอง และดูแลช่วยเหลือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บำบัดรักษา และ
ฟื้นฟูนักเรียนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้ตามข้อจำกัดของบริบท และพื้นที่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ที่รุนแรงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ
ดังนั้น โรงเรียนจึงไม่สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรม ได้บรรลุตามค่าเป้าหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเฉพาะกิจกรรมหลัก เรื่องการสร้างภูมิคุ้มกัน และ
ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดย
นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติด (เหล้า บุหรี่) และยาเสพติด ได้รับการดูแล ช่วยเหลือสามารถ
กลับมาเรียนได้ตามปกติ โดยค่าบรรลุเป้าหมายตามโครงการการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ปัญหา อุปสรรค
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ ต้องจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ และรูปแบบอื่น ๆ
ซึ่งมีความจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับเนื้อหาสาระทางวิชาการเป็นลำดับ แรก เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาของ
หลักสูตร รวมทั้งกิจกรรมโฮมรูมทางระบบออนไลน์ไม่สามารถดำเนินการได้เต็มที่ ดังนั้นการบูรณาการเกี่ยวกับ
เรื่องยาเสพติดเข้าไปในเนื้อหาจึงได้ค่อนข้างน้อย ประกอบกับโครงการ/กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา บางรายการจำเป็นต้องดำเนินการที่โรงเรียน เช่น โครงการ TO BE NUMBER ONE
โครงการตำรวจประสานโรงเรี ย น (1 ตำรวจ 1 โรงเรี ย น) และ กิ จ กรรมบ้ า นหลั ง เรี ย น เป็ น ต้ น จึ ง ทำให้
ผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่
กำหนดไว้ ทั้งระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน

ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จากผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ภายใต้ข้อจำกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนนั้น จึงได้เสนอแนะเพื่อพัฒนาแนว
ทางการดำเนินการ ดังนี้
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรมีหน่วยงาน และ/หรือกลุ่มงานที่รับผิดชอบ
งานเพื่อส่งเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา เพื่อกำกับ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยตรง และควรสร้างมาตรการ และ/หรือแนวทางที่ชัดเจนเพื่อ
กำชับ เน้นย้ำให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนให้ความตระหนัก และเห็นสำคัญในการดำเนินงาน
ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างจริงจัง
2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรมีการประสานงาน และ/หรือ ดำเนินงานระดับ
นโยบายร่วมกับหน่วยงานหลักอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
เช่น หน่วยงานทางการปกครอง หน่วยงานทางการแพทย์ เพื่อกำหนดเป็นแนวทางให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และโรงเรียนนำไปดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเพื่อการร่วมมือกับของหน่วยงานอื่น ๆ ในระดับภูมิภาค
ได้อย่างราบรื่น เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ เช่น การดำเนิน โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ
1 โรงเรียน) กิจกรรมครู D.A.R.E และกิจกรรมการสำรวจ คัดกรองนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงกับยาเสพติ เป็นต้น

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กันยายน 2564
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ภาคผนวก
ภาพกิจกรรม
การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรมวันรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
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กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

47

กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต

48

กิจกรรมสร้างความรู้ เสริมภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด

49

กิจกรรมสำรวจ ค้นหา และคัดกรอง

ขอขอบคุณภาพประกอบ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
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คณะผู้จัดทำ
1. นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง
2. นางปณิชา นัยเพียร
3. นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
นางสาวธนัญญา แสงทอง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
กลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
นางศิริพร สาตยศ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
กลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
นางสาวกริษฐา เจริญเลิศ
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
กลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
นางสาวมนัญญา งามทรง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
นางสาวอารยา ตันติธีรกุล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
นางสาวปุญญาพัฒน์ เปลี่ยนศรีเพ็ชร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
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คณะบรรณาธิการกิจ
1. นางสาวธนัญญา แสงทอง
2. นางสาวกริษฐา เจริญเลิศ
3. นางสาวมนัญญา งามทรง
4. นางสาวปุญญาพัฒน์ เปลี่ยนศรีเพ็ชร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
กลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
กลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กันยายน 2564
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