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แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2562 
   

****************************** 
 

1. ช่ือหนวยงาน : ...กองกิจการนักศึกษา...สํานักงานอธิการบดี...มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ........................................... 
 

2. ช่ือโครงการ  :...อบรมใหความรูโทษ  พิษภัยของยาเสพติด และรณรงคปองกันปญหายาเสพติด ประจําป 2562 

  

3. ประเภทกิจกรรม  
 วิชาการ/สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัย 

 กีฬา/สงเสริมสุขภาพ   บําเพ็ญประโยชน/รักษาสิ่งแวดลอม  

 เสริมสรางคุณธรรม และจริยธรรม  ทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม  

 สงเสริมกิจกรรม 3 D  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ......................................................... 

 

4. หลักการและเหตุผล  
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ไดเล็งเห็นความสําคัญของกิจกรรมคนรุนใหม ใชชีวิตอยางมีคุณคา ไมพ่ึงพายา

เสพติด เปนการใหความรูกับเยาวชนในการปองกันตนเองไมใหยุงเก่ียวกับยาเสพติด พรอมท้ังเสริมสรางทักษะ

ในการดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง เพ่ือเปนภูมิคุมกันตนเองใหกับนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ เนื่องจากสภาพสังคมใน

ปจจุบันท่ีมีสิ่งลอใจใหนักศึกษาหลงผิดไดงาย ไมวาจะเปนสื่อลามกอนาจาร อินเตอรเน็ต และสภาพแวดลอม

ของชุมชนท่ีอยูใกลกับมหาวิทยาลัยท่ีมีความเสี่ยงตอยาเสพติด 

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  ไดจึงตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของปญหา

ดังกลาว จึงมีความประสงค จัดโครงการอบรมใหความรูโทษและพิษภัยของยาเสพติด และรณรงคปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด เพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรูเรื่องปองกันอยางไรใหหางไกลยาเสพติด การอยูรวมกับ

สังคมไดอยางปลอดภัย และรับความรูเรื่องปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด ทักษะการปฏิเสธไมยุงเก่ียวกับ

ยาเสพติด  เนื่องจากวัยรุนมีจุดออนในเรื่องความคึกคะนอง  ความอยากรูอยากลอง  และขาดทักษะการปฏิเสธ

เม่ือถูกชักชวนใหทดลองยาเสพติด เปนความรับผิดชอบของทุกฝายตองรวมมือกันในการดูแลนักศึกษาอยาง

ใกลชิด เพ่ือตองการกระตุนและปลูกจิตสํานึกใหนักศึกษาเกิดความรูความเขาใจในการปองกันตนเองจาก     
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ยาเสพติด ใหตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และเปนการใหความรูกับเยาวชนในการปองกันตนเองไมให    

ยุงเก่ียวกับยาเสพติดตอไป 

5. วัตถุประสงค 
5.1 เพ่ือสรางภูมิคุมกันดานยาเสพติด ขยายใหครอบคลุมท่ัวทุกพ้ืนท่ีในมหาวิทยาลัย ควบคุมและลด

ปจจัยเสี่ยง ปองกันการเสพติดรายใหม ไมใหเกิดข้ึนกับนักศึกษาภายในสถานศึกษา  
5.2  เพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกันตนเองใหกับนักศึกษา  และเยาวชนท่ีเขารวมโครงการ 

 5.3  เพ่ือใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการเผยแพรรณรงคความรูเก่ียวกับการปองกัน ตนเองจากยาเสพติด  
 5.4 เพ่ือประกาศเจตนารมณปองกันและแกไข รวมถึงตอตานปญหายาเสพติด 
6. ตัวช้ีวัด/เปาหมาย  
 

ตัวชี้วัด เปาหมาย การดําเนินงาน  

เชิงปริมาณ จํานวนกลุมเปาหมายของโครงการไมนอยกวา  รอยละ 80 1,000 คน รอยละ 86 864 คน 

เชิงคุณภาพ รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวา  รอยละ 75 รอยละ 86 

เชิงเวลา รอยละของโครงการดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลา

ที่กําหนดไมนอยกวา 
รอยละ 75 1 วัน รอยละ 100 1 วัน 

เชิงคาใชจาย เบิกจายงบประมาณดําเนนิงานโครงการไมนอยกวา รอยละ 80 44,400 รอยละ 100 44,400 

 
 
7. กิจกรรม และ ผลการดําเนินการ  
 

กิจกรรมหลักในโครงการ ผลการดําเนินงาน / ความกาวหนาการดําเนนิงาน 

  

1. พิธีประกาศเจตนารมณตอตานยาเสพ

ติด 26 มิถุนายน เนื่องในวันตอตานยา

เสพติดโลก 

- อานสาร เนื่องในวันตอตานยาเสพติดโลกนํากลาวคํา 

- ปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณตอตานยาเสพติด เนื่องในวันตอตาน

ยาเสพติดโลก 

2. อบรมใหความรูโทษ  พิษภัยของยาเสพ

ติด และรณรงคปองกันปญหายาเสพติด 

- อบรมใหความรูโทษพิษภัยของยาเสพติด และรณรงคปองกันปญหายา

เสพติด” (ตอ)  โดย วิทยากรจากสํานักงานปองกันและปราบปรามยา

เสพติด ภาค 4 
 โดยดาบตํารวจสนิท  ไชยโชค  สถานีตํารวจภูธรโพนทอง จังหวัด

รอยเอ็ด  บรรยายพ้ืนที่ หอประชุมอเนกประสงค มหาวิทยาลยักาฬสินธุ 

พ้ืนที่นามน 

โดย พันตํารวจโทนิรันดร เขตเจริญ  สถานีตํารวจภูธรศรีสมเด็จ จังหวัด

รอยเอ็ด  บรรยายพ้ืนที่  หองประชุมแพรวา ชั้น ๙ อาคารปฏิบัติการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พ้ืนที่ในเมือง 
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 ผลการดําเนินการ 
จัดกิจกรรมโครงการข้ึนในวันท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2  ณ หอประชุมอเนกประสงค มหาวิทยาลัย

กาฬสนิธุ พ้ืนท่ีนามน และพ้ืนท่ีในเมือง 
 

       ผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค 
  วัตถุประสงคขอท่ี 1 เพ่ือสรางภูมิคุมกันดานยาเสพติด ขยายใหครอบคลุมท่ัวทุกพ้ืนท่ีใน
มหาวิทยาลัย ควบคุมและลดปจจัยเสี่ยง ปองกันการเสพติดรายใหม ไมใหเกิดข้ึนกับนักศึกษาภายใน
สถานศึกษา  
  ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคขอท่ี 1 คือ นักศึกษาและบุคลากร ท่ีเขารวม
กิจกรรม ไดรับขอมูล ความรู แนวปฏิบัติ ในการท่ีจะควบคุมลดความเสี่ยง มีความรูในการปองการเสพติดท่ีจะ
เกิดข้ึนกับนักศึกษารายใหมและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
  วัตถุประสงคขอท่ี 2 เพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกันตนเองใหกับนักศึกษา  และเยาวชนท่ีเขารวม

โครงการ 

  ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคขอท่ี 2 คือ บุคลากรและนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ 

ไดรับขอมูลความรู สาเหตุ รวมถึงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด สามารถนํามาวิเคราะหปญหาท่ีเกิด

จากยาเสพติดภายในมหาวิทยาลัย และสามารถแกไขปญหา ไดทันตามเวลา และสถานการณท่ีเปนปจจุบัน 

  วัตถุประสงคขอท่ี 3  เพ่ือใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการเผยแพรรณรงคความรูเก่ียวกับการ
ปองกัน ตนเองจากยาเสพติด 
  ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคขอท่ี 3 คือ บุคลากรและนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ 
สามารถนําเอาความรูท่ีไดรับจากวิทยากร มาปฏิบัติไดจริงในสถานศึกษา ท้ังสวนกลาง และระดับคณะ สาขา 
รวมท้ัง และนําความรูไปเผยแพรรณรงคเก่ียวกับการปองกันในหนวยงานของตนเอง 
  วัตถุประสงคขอท่ี 4 เพ่ือประกาศเจตนารมณปองกันและแกไข รวมถึงตอตานปญหายาเสพ
ติด 
  ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคขอท่ี 4 คือ บุคลากรและนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ 
พรอมใจกันประกาศเจตนารมณปองกันและแกไข รวมถึงตอตานปญหายาเสพติด 
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 ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ (ท่ีสื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 6 ภาพ) 
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9. งบประมาณ 
      9.๑ งบประมาณท่ีไดรับ  จํานวน............44,400…….....บาท 
      9.๒ งบประมาณท่ีใช  จํานวน............44,400…….....บาท 
      9.3 งบประมาณคงเหลือ จํานวน...................-...................บาท 

( มีแผนใชงบประมาณคงแหลือ  สงคืนมหาวิทยาลัยฯ) 
 

10. ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการ 
 10.1 นักศึกษาและบุคลากร ท่ีเขารวมกิจกรรม ไดรับขอมูล ความรู แนวปฏิบัติ ในการท่ีจะควบคุมลด
ความเสี่ยง มีความรูในการปองการเสพติดท่ีจะเกิดข้ึนกับนักศึกษารายใหมและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
   

 10.2  บุคลากรและนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ ไดรับขอมูลความรู สาเหตุ รวมถึงการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด สามารถนํามาวิเคราะหปญหาท่ีเกิดจากยาเสพติดภายในมหาวิทยาลัย และสามารถแกไข

ปญหา ไดทันตามเวลา และสถานการณท่ีเปนปจจุบัน 

 10.3 บุคลากรและนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ สามารถนําเอาความรูท่ีไดรับจากวิทยากร มาปฏิบัติได
จริงในสถานศึกษา ท้ังสวนกลาง และระดับคณะ สาขา รวมท้ัง และนําความรูไปเผยแพรรณรงคเก่ียวกับการ
ปองกันในหนวยงานของตนเอง 
 10.4 บุคลากรและนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ พรอมใจกันประกาศเจตนารมณปองกันและแกไข 
รวมถึงตอตานปญหายาเสพติด 
 

11. ปญหา อุปสรรค  
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
 

12. แนวทางแกไข 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
 

๑3. ผูรายงาน...จรยุทธ  ภูก่ิงหิน.....................ตําแหนง....นักวิชาการศึกษา....................................... 
     โทรศัพท...081 - 7699453..............โทรสาร............E–mail :…............................................ 
 

๑4. รายงาน ณ วันท่ี ............... เดือน ...........................พ.ศ. ......................................... 
-------------------------------------- 
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