
รายงานตามระเบียบวาระการประชุม 
กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ปีการศึกษา 2562   

งานป้องปรามยาเสพติด กลุ่มบริหารทั่วไป 
ครั้งที่ 1/2562  วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2562  เวลา 15.00 น. 

ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารนิล  โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 
   

ผู้ไม่มาประชุม นายสมชาย ศรีฉ ่าพันธ์  นางลดาวัลย์ ใจเพชร  นางปคุณาณัช ทองแจ่ม   
  นายไพโรจน์ ผิวเณร  นางเบญจมาศ สุขเจริญ  นางสาวปนัดดา กองมนต์  

นายรัฐภูมิ เอี ยมรอด  
 

เริ่มประชุมเวลา   15.00  น.  
เมื อครบองค์ประชุมแล้ว  ไดด้่าเนินการประชุมดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 ค่าสั งโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ที   72  / 2562  เรื อง   แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาด่าเนินงานโรงเรียนปลอดบ ุหรี และเครื องดื มแอลกอฮอล์ 
ที่ประชุม   

-รับทราบพร้อมปฏิบัติตามค่าสั ง 
 

4.2 สถานที ่เพื่อใช้รองรับการประเมิน 
ที ประชุม –ห้องประชุมนพรัตน์ อาคารกาญจนาภิเษก 

 
4.3 องค์ประกอบท่ี 1 นโยบาย “โรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ของโรงเรียน 

ที ประชุม –ไดด้่าเนินการแล้ว 
 
4.4 องค์ประกอบท่ี 2 การบริหารจัดการในโรงเรียน 

ที ประชุม  
–ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ข้อ 2) ให้มีนักเรียนอาสาสมัครเพื อ“โรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” 

ประกอบด้วย  
1. นักเรียนแกนน่า“โรงเรียนปลอดบุหรี และเครื องดื มแอลกอฮอล์” ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 ห้องละ 2 คน  
2. นักเรียนโครงการห้องเรียนสีขาวห้องละ 3 คน ได้แก่ หัวหน้าชั้นเรียน รองฝ่ายสารวัตรนักเรียน และ

รองฯฝ่ายกิจกรรม 
–ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ข้อ 2) มีกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เพื อ“โรงเรียนปลอดบุหรี และเครื องดื มแอลกอฮอล์”

ด่าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที  31 พฤษภาคม 2562 ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้   
1. การประกวดค่าขวัญ รณรงค์ให้ความรู้เพื อ“โรงเรียนปลอดบุหรี และเครื องดื มแอลกอฮอล์” 
2. การวาดรูป รณรงค์ให้ความรู้เพื อ“โรงเรียนปลอดบุหรี และเครื องดื มแอลกอฮอล์” 
3. การประกวดเต้นโคเวอร์แดนซ์ รณรงค์ให้ความรู้เพื อ“โรงเรียนปลอดบุหรี และเครื องดื มแอลกอฮอล์” 
4. การประกวดป้ายนิเทศ รณรงค์ให้ความรู้เพื อ“โรงเรียนปลอดบุหรี และเครื องดื มแอลกอฮอล์” 

 
 



4.5 องค์ประกอบที่ 3 การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อ “โรงเรียนปลอดบุหรี่และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” 
ที ประชุม  

-ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ให้มนีักเรียนอาสาสมัครเพื อมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
 

4.6 องค์ประกอบท่ี 4 การสอดแทรกในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร 
ที ประชุม 

-ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 สอดแทรกเรื องบุหรี และเครื องดื ม แอลกอฮอล ์” ในการเรยีนการสอน รายวิชาต่าง ๆ 
ครูรุ่งตะวัน บัวดอก ประสานงานข้อมูลจากงานหลักสูตร  
 -ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 สอดแทรกเรื องบุหรี และเครื องดื ม แอลกอฮอล ์” ในกิจกรรมพัฒนา ผ ู้เรยีน 1 ปีการศึกษา
ครูรุ่งตะวัน บัวดอก ประสานงานข้อมูลจากงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 -ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 สอดแทรกเรื องบุหรี และเครื องดื ม แอลกอฮอล ์” ในกิจกรรมนอก หล ักส ูตร 1 ปีการศึกษา
แจ้งแนวปฏิบัติให้คณะครูและบุคลากรทราบเพื อประกอบการออกค่าสั งต่างๆ 
 -ตัวบ่งช้ีที่ 4.4 มีการจัดอบรมให้ความร ู้เรื องบุหรี ่/ส ุรา กับสุขภาพแก่น ักเรยีน และบุคลากร 
ครูพงษ์สิทธิ์ ศิริพัฒน์ ประสานงานเพื อเตรียมพร้อมด่าเนินการ 
 

4.7 องค์ประกอบท่ี 5 การมีส่วนร่วมของนักเรียน 
ที ประชุม 

-ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การส ่งเสร ิมให้นักเรยีนคณะกรรมการห้องเรียนสีขาวเข้ามาม ีส ่วนร่วมในการดำเนินงาน
กิจกรรมเพื อ โรงเร ียนปลอดบ ุหร ี และเครื องดื ม แอลกอฮอล ์” 

-ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 มีความต ่อเนื องในการดำเนินกิจกรรมของนักเร ียน โดยเริ มด่าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ 
เริ มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  
 

4.8 องค์ประกอบท่ี 6 การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ที ประชุม 

-ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 มีกระบวนการดูแลช ่วยเหล ือน ักเรยนไม่ให้สูบ บุหรี ่และด ื มเคร ื องดื ม แอลกอฮอล ์” โดย
ประสานขอข้อมูลจากงาน Scantool 4.0 ครูทิพวรรณ เพชรกันหา ผู้รับผิดชอบ ให้เข้าร่วมประชุมในวันอังคารที  
21 พ.ค. 2562 
 

4.9 องค์ประกอบท่ี 7 กิจกรรมร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื่อควบคุมสูบบุหรี่และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 
ที ประชุม  

–ตัวบ่งชี้ที  7.1 กิจกรรมร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื อควบคุมสูบบุหรี และเครื องดื มแอลกอฮอล์ ดังนี้ 
1. มีการประสานความร่วมมือ หรือประชาคมกับชุมชนและภาคีที เกี ยว  ในการเฝ้าระวังการจ่าหน่าย 

ส่งเสริมและกิจกรรมเชิญชวนให้สูบบุหรี และดื มเครื องดื มแอลกอฮอล์” รอบสถานศึกษาโดยเฉพาะ
เขต Zoning ที กฎหมายก่าหนด 

1.1 ให้ค่าจ่ากัดความค่าว่า ประชาคมกับชุมชน หมายถึง การด่าเนินงานร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน 
ก่านัน นายกเทศบาล และวัด เป็นต้น 

1.2 ให้ค่าจ่ากัดความค่าว่า ประชาคมกับภาคีที่เกี่ยว   หมายถึง การด่าเนินงานร่วมกับ 
โรงพยาบาลประจ่าต่าบล ส่านักงานสาธารณสุขประจ่าอ่าเภอ  โรงพยาบาล โรงพัก(โครงการครูแด) 
และเครือข่ายผู้ปกครอง เป็นต้น 



1.3 ครูค่าพัน หินแก้ว หัวหน้างานชุมชน ได้ประสานคุณหมอวีระวัฒน์และผู้ใหญ่บ้านวิทยากร
อบรม และได้ประสานขอโปสเตอร์รณรงคจ์ากคุณหมอวันนา  

    
4.10 แบบประเมินตนเอง ผลส าเร็จของการด าเนินงานโรงเรียนปลอดบ ุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

สุขภาพเขต 2 
ที ประชุม  
–ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลโรงเรียนปลอดบ ุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และคณะกรรมการ
ห้องเรียนสีขาว  ในวันอังคารที  21 พ.ค. 2562 ณ ห้องประชุมไพลิน เวลา 15.30 น. เพื อร่วมกันออกแบบส่ารวจ/
สัมภาษณ์/ประเมินให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ต่อไปนี้ 
 องค์ประกอบที  1 ตัวบ่งชี้ที  1.2 

องค์ประกอบที  3 ตัวบ่งชี้ที  3.2 
 องค์ประกอบที  4 ตัวบ่งชี้ที  4.5 
 องค์ประกอบที  5 ตัวบ่งชี้ที  5.3 
 องค์ประกอบที  6 ตัวบ่งชี้ที  6.2 และ 6.3 

องค์ประกอบที  7 ตัวบ่งชี้ที  7.2 
 
 
เลิกประชุมเวลา  17.30 น.  

(นางสาวภัคธีมา  แก้วยม) 
                                                                        ผู้บันทึกรายงานการประชุม   
 


