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การปฏิบตั ิงานที่เป็ นเลิศ (Best Practice) โครงการการดาเนินการห้องเรี ยนสี ขาว มี
เป้ าหมายของการดาเนินงาน ๑. เพื่อให้นกั เรี ยน ที่มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือได้รับคาปรึ กษา
แนะนาที่ถูกต้อง เหมาะสม จากผูท้ ี่เป็ นแกนนา และครู ที่ปรึ กษา ๒. เพื่อให้มีนกั เรี ยนแกนนาใน
ห้องเรี ยนดูแลช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ตักเตือน แนะนาเพื่อน ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพ
ติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อบายมุขที่เป็ นสิ่ งมัวเมาทั้งหลาย และปัญหาอุบตั ิภยั ๓.
เพื่อให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องมีความรู ้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด
ปั ญหาโรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และอบายมุข มีนโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิอย่างเป็ น
รู ปธรรม ๔. ส่ งเสริ มและสนับสนุนนักเรี ยนแกนนาประจาห้อง และครู ที่ปรึ กษา บริ หารจัดการ การ
อบรม การสนับสนุนกิจกรรม และติดตามประเมินผล มีข้นั ตอนการดาเนินงานดังนี้ ๑. ประชุม
ชี้แจงคณะครู เพื่อรับทราบนโยบายการดาเนินโครงการ ห้องเรี ยนสี ขาว ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานโครงการห้องเรี ยนสี ขาว ๓. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้ กครองเพื่อ
รับทราบนโยบาย การดาเนินโครงการห้องเรี ยนสี ขาว ๔. จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือระหว่าง
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกับผูป้ กครอง (MOU) ๕. แต่งตั้งคณะกรรมการห้องเรี ยน ๔ ฝ่ าย เพื่อขับเคลื่อนกล
ยุทธ์หอ้ งเรี ยนสี ขาว ๖. ประชุ มชี้แจ้งนักเรี ยนและจัดองค์กรภายในห้องเรี ยน ประกอบด้วยแกนนา
นักเรี ยน ๔ ฝ่ าย คือ ๑) ฝ่ ายการเรี ยน ๒) ฝ่ ายการงาน ๓) ฝ่ ายกิจกรรม ๔) ฝ่ ายสารวัตรนักเรี ยน
๗. ทางโรงเรี ยนได้ดาเนินงานตามกลยุทธ์ ๔ ด้าน ประกอบด้วย ๑) การจัดการให้มีแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ น
วิชาการ เช่น จัดบอร์ ด จัดทาสื่ อสิ่ งพิมพ์ หนังสื อ วารสารจดหมายข่าว ฯลฯ ที่มีความรู ้เกี่ยวกับยา
เสพติด ปั ญหาโรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อุบตั ิภยั และอบายมุข นาสถานการณ์ข่าวสาร
ทุกด้านมาเสนอให้เพื่อนนักเรี ยนรับฟัง ๒) การดูแลช่วยเหลือ จัดให้มีนกั เรี ยนแกนนาดูแลช่วยเหลือ
ซึ่ งกันและกันตอบสนอง ปั ญหาของพฤติกรรมของนักเรี ยน ช่วยเหลือด้านการเรี ยนและให้

คาปรึ กษา แนะนาช่วยเหลือ หากไม่ สามารถแก้ได้ให้รายงานครู ที่ปรึ กษา ๓) เอื้อเฟื้ อด้านคุณธรรม
นักเรี ยนทุกคนต้องมีหลักธรรมคาสอน ตามศาสนาที่ตนเอง นับถือมาเป็ นหลักยึดปฏิบตั ิใน
ห้องเรี ยน จะทาให้ทุกคนรักกัน ช่วยเหลือกัน ๔) กิจกรรมสร้างสรรค์ มีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ช่วย
ให้มีความสามัคคี และใช้เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์ไม่มว่ั สุ มกับยาเสพติด หรื อสื่ อลามกอนาจร เช่น
การเล่นกีฬา การเล่นดนตรี ศิลปะ และ กิจกรรมตามกลุ่มสนใจร่ วมกันจัดทามาเพื่อพัฒนาร่ างกาย
และจิตใจ รวมทั้งกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก สถานศึกษา ๘. จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจ
การดาเนินงานห้องเรี ยนสี ขาว ๔ ด้าน คือ ๑) ความพึงพอใจด้านการดาเนินงานห้องเรี ยนสี ขาว
โรงเรี ยนวัดเชี่ยวชาญกิจ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ ๒) ความพึงพอใจด้านการจัดกิจกรรมห้องเรี ยนสี ขาว
โรงเรี ยนวัดเชี่ยวชาญกิจ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ ๓) ความพึงพอใจด้าน การจัดการจัดสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรี ยนเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ น วิชาการโรงเรี ยนวัดเชี่ยวชาญกิจ ปี การศึกษา ๒๕๖๐๔) ความพึง
พอใจด้านพฤติกรรมของบุตรหลาน โรงเรี ยนวัดเชี่ยวชาญกิจ ปี การศึกษา ๒๕๖๐ ๙. นาแบบ
ประเมินสอบถามความพึงพอใจต่อการดาเนินงานห้องเรี ยนสี ขาวของครู ผูป้ กครอง ชุมชน ๑๐.
สรุ ปและรายงานผลการดาเนิ นงานห้องเรี ยนสี ขาวต่อสาธารณชนและผูเ้ กี่ยวข้องทราบ ๑๑.
ปรับปรุ งแก้ไข และพัฒนาการดาเนินงานให้เหมาะสมยิง่ ขึ้น โดยอาศัยความร่ วมมือ ของทุกฝ่ ายที่
เกี่ยวข้อง ๑๒. ประชาสัมพันธ์ให้ผเู ้ กี่ยวข้องได้รับทราบ และ๑๓. เผยแพร่ สู่สาธารณะ
ผลสาเร็จของการดาเนินงาน โรงเรี ยนวัดเชี่ยวชาญกิจ ได้ดาเนินการโครงการห้องเรี ยนสี
ขาว จนก่อเกิดความสาเร็ จดังนี้ นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดเชี่ยวชาญกิจทุกคน ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข การมีส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้องในการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนโรงเรี ยนวัดเชี่ยวชาญกิจปลอดยา
เสพติดและอบายมุข อยูใ่ นระดับดีเด่น ผูเ้ กี่ยวข้องในการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขมีความพึงพอใจใน ระดับดีเด่น ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ นักเรี ยนได้รับการส่ งเสริ มให้ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง มีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานโครงการห้องเรี ยน
สี ขาว โรงเรี ยน ผูบ้ ริ หาร ครู ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส.

