
แบบประเมินตนเองในการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2561 
 

1) ข้อมูลทั่วไป  
โรงเรียน.................................................................................................. ระดับ       มัธยมศึกษา         ประถมศึกษา        ขยายโอกาส       อาชีวศึกษา 
ที่ตั้ง : เลขที่..................ต าบล........................................อ าเภอ................. จังหวัด................................(มีพื้นที่รวม ..............ไร่............งาน.................. ตารางวา) 
จ านวนนักเรียน.............คน (นักเรียนชาย.............คน , นักเรียนหญิง.............คน)  จ านวนนักเรียนที่สูบบุหรี่............คน (ชาย.............คน , หญิง.............คน)  
จ านวนบุคลากรในสถานศึกษา (เช่น ผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักการภารโรง เป็นต้น ) ............คน (ชาย.............คน , หญิง.............คน)                                                                                   
จ านวนบุคลากรในสถานศึกษาที่สูบบุหรี่............คน (ชาย.............คน , หญิง.............คน)                                                                                                                                                                                    
 

2) การด าเนินงานสถานศกึษาปลอดบุหร่ี 
ค าชี้แจง  ให้ท าเครื่องหมาย  √  ลงในช่องว่างที่ตรงกับการด าเนินงานของสถานศึกษา 
ที ่ ประเด็น   กิจกรรม/การด าเนินการ ผลการประเมิน 

ใช่ ไม่ใช ่

1 การก าหนดนโยบาย 
“สถานศึกษาปลอดบหุรี”่ 
ของสถานศึกษา 

1.1 มีการจดัท านโยบายสถานศึกษาเป็นเขตปลอดบุหรี่ เป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามโดยผู้บริหาร   

  1.2 มีการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยการประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้ง
เผยแพร่ นโยบายสู่นักเรียน/นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง 
และผู้ที่ เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยมีการระบุการห้ามสูบบุหรี่ ใน
สถานศึกษา ตามที่กฎหมายก าหนด และมีมาตรการลงโทษผู้ฝ่าฝืน 

  

1.3 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธน์โยบายผ่านช่องทางที่หลากหลาย   

1.4 อื่นๆ (ระบุ)...................................................................................................................   

2 การบริหารจัดการใน
สถานศึกษาปลอดบุหรี ่

2.1 มีการจดัตั้งคณะท างานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และก าหนดบทบาทหน้าท่ีอย่างชัดเจน   

2.2 มีการส ารวจข้อมูลการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา เช่น จ านวนผู้สูบบุหรี่ ความต้องการเลิก
บุหรี่การพบเห็นการละเมิดการสูบบุหรี่ 

  

2.3 มีการติดตามผลการด าเนินงาน โดยคณะท างานของสถานศึกษา   

2.4 อื่นๆ (ระบุ)...................................................................................................................   

3 การจดัสภาพแวดล้อมเพื่อ
“สถานศึกษาปลอดบหุรี”่ 

3.1 มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ ตามที่กฎหมายก าหนด ดังนี้ 
   3.1.1  มีเครื่องหมายแสดงเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ใหเ้ห็นชัดเจน บริเวณทางเข้า - ออก   

สถานศึกษา ทุกช่องทาง 

  

     3.1.2  มีเครื่องหมายแสดงเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ให้เห็นชัดเจน บริเวณทางเข้า - ออกอาคาร 
และภายในอาคารสถานที ่

  

     3.1.3 ไม่มีอุปกรณ/์ สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการสูบบหุรี่ เช่น ท่ีเขี่ยบุหรี ่   

     3.1.4 มีการเฝ้าระวังไม่ใหม้ีการสูบบุหรี่ในบริเวณสถานศึกษา   

3.2 มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ไม่ให้เอื้อต่อการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา   

3.3 อื่นๆ (ระบุ)........................................................................................................................   

4 การสอดแทรกเรื่องบุหรี่ใน
การเรียนการสอนและ
กิจกรรมนอกหลักสูตร 
 

4.1 มีการวางแผนและก าหนดกิจกรรมเพื่อสอดแทรก เรื่องโทษ พิษภัย และผลกระทบของ
บุหรี่ในรายวิชาและกิจกรรมต่างๆ  

     4.1.1 ในหลักสตูร รายวิชา.................................................................. 

  

     4.1.2 นอกหลักสตูร กิจกรรม...............................................................   

4.2 มีการถ่ายทอด/สื่อสาร/สอดแทรก/เน้นย้ า เรื่องโทษ พิษภัย และผลกระทบของบุหรี่ใน
รายวิชาและกจิกรรมต่างๆทั้งใน และนอกหลักสูตร 

  

4.3 อื่นๆ (ระบุ)........................................................................................................................   
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ผู้ประเมิน :  
ช่ือ-นามสกลุ...........................................................ต าแหน่ง...........................................................วัน-เดือน-ปี ท่ีประเมิน.....................................   
สรุปผล :    ด าเนินการได้ครบทุกมาตรการ     
    ด าเนินการได้ไม่ครบทุกมาตรการ , ด าเนินการได้ จ านวน...................มาตรการ,   
                 มาตรการที.่.......................................ไม่ไดด้ าเนินการ หรือไมส่ามารถด าเนินการได้ 
3) เหตุผลที่ด าเนินการตาม 7 มาตรการเพ่ือสถานศึกษาปลอดบุหร่ี ได้ไม่ครอบคลุม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ที ่ ประเด็น กิจกรรม/การด าเนินการ ผลการประเมิน 
ใช่ ไม่ใช ่

5 การมีส่วนร่วมของนักเรียน/
นักศึกษาในการขับเคลื่อน
สถานศึกษาปลอดบุหรี่ 

5.1 มีการส่งเสริมให้นักเรียน/นักศกึษามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันเพ่ือควบคุมยาสูบ 
ทั้งบริเวณในและนอกสถานศึกษา 

  

5.2 มีการส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษา ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ในช่องทาง
ที่หลากหลาย 

  

5.3 มีการส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษา สร้างสรรคส์ื่อการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาใน
สถานศึกษามีภมูิคุ้มกันในการปกป้องตนเองจากการสูบบหุรี ่

  

5.4  มีการส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษาร่วมรณรงค์บ้านและชุมชนปลอดบุหรี่ และชักชวนให้
คนในบ้านเลิกสูบบุหรี่ 

  

5.5 อื่นๆ (ระบุ)...................................................................................................................   

6 การดูแลช่วยเหลือนักเรียน/
นักศึกษาไม่ให้สูบบุหรี่ 

6.1 มีกระบวนการป้องกัน คัดกรอง และติดตามนักเรียน/นักศึกษากลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกัน
การริเริ่มสูบบุหรี่ของนักเรยีน/นักศึกษา 

  

6.2 มีกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษาเพื่อการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ของนักเรียน/นักศึกษาท่ีสูบบหุรี่ให้เลิกสูบบุหรี่แบบบูรณาการ รวมทั้งมีการตดิตาม
ผลการเลิกสูบบุหรี่ของนักเรียน/นกัศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

  

6.3 มีกระบวนการส่งต่อนักเรียน/นักศึกษาที่สูบบุหรีเ่ข้าสูร่ะบบบริการเลิกบหุรี่ตามความ
เหมาะสม และตดิตามผลการเลิกสูบบุหรี่ของนักเรยีน/นักศึกษาที่เข้าสู่ระบบบริการเลิก
สูบบุหรี่อยา่งต่อเนื่อง 

  

6.4 อื่นๆ (ระบุ)...................................................................................................................   

7 การมีกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชน 

7.1 มีกิจกรรมสร้างความตระหนักเรื่องโทษ พิษภัย และผลกระทบของบุหรี่ร่วมกับชุมชน   

7.2 มีการช้ีแจงและขอความร่วมมอืร้านค้าในชุมชน ไม่ให้จ าหน่ายบหุรี่ให้แก่เยาวชน ตามที่
กฎหมายก าหนด 

  

7.3 มีการผลักดันให้ผู้น าชุมชนก าหนดนโยบายสนับสนุนการด าเนินงานบ้านและชุมชน
ปลอดบุหรี ่

  

7.4 อื่นๆ (ระบุ)...................................................................................................................   

หมายเหตุ : แนวทางการด าเนินงานสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมใหเ้หมาะสมกับบริบท และสถานการณ์ของสถานศึกษา/พื้นท่ีได้  โดยอยู่              
ภายใต้ 7 มาตรการ เพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี ่
ยกเว้น มาตรการที่ 3 การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ให้ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดให้ครบทุกประเด็น  
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4) มาตรการใดที่คิดว่าท าได้ดี เพราะอะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัดในการขับเคลื่อนฯ 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

ด้าน เร่ือง/ประเด็น 
1. ด้านนโยบายและ
ผู้บริหาร 
 

 
 
 
 

 

2. ด้านการบังคับใช้
กฎหมาย  
 

 
 
 
 

 

3. ด้านสื่อรณรงค์
และประชาสัมพันธ ์
 

 
 
 
 

 

4. ด้านการมสี่วน
ร่วมของชุมชน/  
ภาคีเครือข่าย 
 

  

5. ด้านบุคลากร 
 

 
 
 
 

 

6. ด้านงบประมาณ 
 

 
 
 
 

 

7.ด้านอื่นๆ (ระบุ) 
 

 
 
 
 

 

  

 

กรุณาส่งกลับไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในสังกัด 


