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แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  

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

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

2. ช่ือโครงการ  :...ศึกษาดูงานดานการปองกัน แกไข และบําบัดฟนฟูปญหายาเสพติด ประจําป 2562.. 
 

3. วันท่ีดําเนินงานโครงการ     
     ไตรมาสท่ี 1 :  ระบุ (วัน/เดือน).......................      ไตรมาสท่ี 2 :  ระบุ (วัน/เดือน).......................    
     ไตรมาสท่ี 3 :  ระบุ (วนั/เดือน)  6 ก.ค. 62          ไตรมาสท่ี 4 :  ระบุ (วัน/เดือน).......................    
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 
 

4. แผนงานและความสอดคลอง  
4.1 แผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 
 (ระบุ)...ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย................................. 
4.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  
(ระบุ)...ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย................................................................ 

  4.3 แผนปฏิบัติการดานการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  
4.3.1 ประเด็นท่ี  
(ระบุ)..ประเด็นแผนปฏิบัติการดานท่ี 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย....................................................... 
4.3.2 เปาหมายท่ี  
(ระบุ)...เปาหมายท่ี 1 การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม..................................................................
4.3.3 ตวัชี้วัด  
(ระบุ)...รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมผานตามเกณฑระบบการวัดทรานสคริปกิจกรรมตอ
นักศึกษาท้ังหมดท่ีเขาระบบทรานสคริปกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ....................................................... 
 

5. หลักการและเหตุผล  
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ไดเล็งเห็นความสําคัญของกิจกรรมคนรุนใหม ใชชีวิตอยางมีคุณคา ไมพ่ึงพายา
เสพติด เปนการใหความรูกับเยาวชนในการปองกันตนเองไมใหยุงเก่ียวกับยาเสพติด พรอมท้ังเสริมสรางทักษะ
ในการดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง เพ่ือเปนภูมิคุมกันตนเองใหกับนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ เนื่องจากสภาพสังคมใน
ปจจุบันท่ีมีสิ่งลอใจใหนักศึกษาหลงผิดไดงาย ไมวาจะเปนสื่อลามกอนาจาร อินเตอรเน็ต และสภาพแวดลอม
ของชุมชนท่ีอยูใกลกับมหาวิทยาลัยท่ีมีความเสี่ยงตอยาเสพติด 
 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ไดจึงตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของปญหา
ดังกลาว ในฐานะผูรับผิดชอบสวนกลาง ในการอํานวยการการขับเคลื่อนงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในมหาวิทยาลัย เพ่ือใหสอดคลองตามนโยบาย แนวทาง ยุทธศาสตรท่ีกําหนด และสอดคลองกับสภาพปญหา
ในมหาวิทยาลัยและพ้ืนท่ีใกลเคียง และมีหนาท่ีในการสงเสริม สนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการในการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือเปนการเสริมสรางทักษะ และเพ่ิมพูนองคความรูใน
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหแกเจาหนาท่ี บุคลากร และตัวแทนนักศึกษาทุกคณะ จึงไดจัดทํา
โครงการศึกษาดูงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประจําป 2562 
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6. วัตถุประสงค 
 6.1 เพ่ือสรางภูมิคุมกันดานยาเสพติด ขยายใหครอบคลุมท่ัวทุกพ้ืนท่ีในมหาวิทยาลัย ควบคุมและลด
ปจจัยเสี่ยง ปองกันการเสพติดรายใหม ไมใหเกิดข้ึนกับนักศึกษาภายในสถานศึกษา 
 6.2 เพ่ือใหบุคลากร และตัวแทนนักศึกษาดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ทราบถึงสาเหตุ

และตระหนักถึงปญหาท่ีเกิดจากยาเสพติด จากประสบการณและมุมมองใหมๆ 

 6.3  เพ่ือเพ่ิมทักษะ องคความรู และประสบการณดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหแก 
บุคลากร และตัวแทนนักศึกษา ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด ใหสามารถนําความรูและประสบการณใหมๆ มา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน   
 10.4 เพ่ือแลกเปลี่ยน เรียนรูประสบการณระหวางบุคลากรผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด ตลอดจน
การศึกษาดูงานดานการปราบปราม ปองกัน แกไขและบําบัดฟนฟูปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีตางจังหวัด 
7. ตัวช้ีวัด/เปาหมาย  
 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย (แผน) การดําเนินงาน (ผล) 

เชิงปริมาณ จํานวนกลุมเปาหมายของโครงการไมนอยกวา รอยละ 80 รอยละ 100 

เชิงคุณภาพ รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมนอย

กวา 

รอยละ 75 รอยละ 95 

เชิงเวลา รอยละของโครงการดําเนินการแลวเสร็จตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนดไมนอยกวา 

รอยละ 85 รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย เบิกจายงบประมาณดําเนินงานโครงการไมนอยกวา รอยละ 80 รอยละ 100 

 
 
8. กิจกรรม และ ผลการดําเนินการ  
 

กิจกรรมหลักในโครงการ ผลการดําเนินงาน / ความกาวหนาการดําเนนิงาน 
ศึกษาดูงานดานการปองกัน แกไข และบําบัดฟนฟู
ปญหายาเสพติด ประจําป 2562 

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน เรียนรูประสบการณระหวาง
บุคลากรผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด ตลอดจนการศึกษาดู
งานดานการปราบปราม ปองกัน แกไขและบําบัดฟนฟู
ปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีตางจังหวัด โดย ตัวแทนนักศึกษา
ทุกคณะ และบุคลากรงานพัฒนานักศึกษาทุกคณะ         
เขาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน  เรียนรูประสบการณระหวาง
บุคลากรผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด ณ โรงพยาบาลธัญญา
รักษขอนแกน  จังหวัดขอนแกน 

 
 
 

ผลการดําเนินการ 
จัดกิจกรรมโครงการข้ึนในวันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖2  ณ โรงพยาบาลธัญญารักษขอนแกน  จังหวัด

ขอนแกน 
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       ผลการดําเนินงาน 
  วัตถุประสงคขอท่ี 1 เพ่ือสรางภูมิคุมกันดานยาเสพติด ขยายใหครอบคลุมท่ัวทุกพ้ืนท่ีใน
มหาวิทยาลัย ควบคุมและลดปจจัยเสี่ยง ปองกันการเสพติดรายใหม ไมใหเกิดข้ึนกับนักศึกษาภายใน
สถานศึกษา 
  ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคขอท่ี 1 คือ นักศึกษาและบุคลากร ของกองกิจการ
นักศึกษาและคณะ ท่ีเขารวมกิจกรรม ไดรับขอมูล ความรู แนวปฏิบัติ ในการท่ีจะควบคุมลดความเสี่ยง มี
ความรูในการปองการเสพติดรายใหมของนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
  วัตถุประสงคขอท่ี 2 เพ่ือใหบุคลากร และตัวแทนนักศึกษาดานการปองกันและแกไขปญหายา

เสพติด ทราบถึงสาเหตุและตระหนักถึงปญหาท่ีเกิดจากยาเสพติด จากประสบการณและมุมมองใหมๆ 

  ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคขอท่ี 2 คือ บุคลากรและนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ 

ไดรับขอมูลความรู สาเหตุ รวมถึงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด สามารถนํามาวิเคราะหปญหาท่ีเกิด

จากยาเสพติดภายในมหาวิทยาลัย และสามารถแกไขปญหา ไดทันตามเวลา และสถานการณท่ีเปนปจจุบัน 

  วัตถุประสงคขอท่ี 3  เพ่ือเพ่ิมทักษะ องคความรู และประสบการณดานการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดใหแกบุคลากร และตัวแทนนักศึกษา ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด ใหสามารถนําความรูและ
ประสบการณใหมๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 
  ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคขอท่ี 3 คือ บุคลากรและนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ 
ไดรับความรูเพ่ิมมากข้ึน สามารถนําเอาประสบการณการแกไขปญหาจากวิทยากร มาปฏิบัติไดจริงใน
สถานศึกษา ท้ังสวนกลาง และระดับคณะ สาขา รวมท้ังสามารถนําความรูใหมๆ ท่ีไดรับ มาปรับใชกับบริบท
ของมหาวิทยาลัยได 
  วัตถุประสงคขอท่ี 4 เพ่ือแลกเปลี่ยน เรียนรูประสบการณระหวางบุคลากรผูปฏิบัติงานดานยา
เสพติด ตลอดจนการศึกษาดูงานดานการปราบปราม ปองกัน แกไขและบําบัดฟนฟูปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี
ตางจังหวัด 

  ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคขอท่ี 4 คือ บุคลากรและนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ 
ไดแลกเปลี่ยน เรียนรู วิธีการดําเนินงานดานยาเสพติดท่ีหนวยงานปฏิบัติอยูแลว มาแลกเปลี่ยน เพ่ือปรับใชเพ่ิม
ในการทํางานตอในอนาคต และไดเขาศึกษาดูงานดานการปอง แกไขและบําบัดฟนฟู ของโรงพยาบาลธัญญารักษ
ขอนแกน  จังหวัดขอนแกน 
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9. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ (ท่ีสื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 6 ภาพ) 
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10. งบประมาณ 
      ๑0.๑ งบประมาณท่ีไดรับ  จํานวน............15,600…….....บาท 
      ๑0.๒ งบประมาณท่ีใช  จํานวน............15,600…….....บาท 
      ๑0.3 งบประมาณคงเหลือ จํานวน...................-...................บาท 

( มีแผนใชงบประมาณคงแหลือ  สงคืนมหาวิทยาลัยฯ) 
 

11. ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการ 
 11.1 ไดสรางภูมิคุมกันดานยาเสพติด ขยายใหครอบคลุมท่ัวทุกพ้ืนท่ีในมหาวิทยาลัย ควบคุมและลด
ปจจัยเสี่ยง ปองกันการเสพติดรายใหม ไมใหเกิดข้ึนกับนักศึกษาภายในสถานศึกษา 
 11.2 บุคลากร และตัวแทนนักศึกษาดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ทราบถึงสาเหตุและ
ตระหนักถึงปญหาท่ีเกิดจากยาเสพติด จากประสบการณและมุมมองใหมๆ 
 11.3  ไดเพ่ิมทักษะ องคความรู และประสบการณดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหแก 
บุคลากร และตัวแทนนักศึกษา ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด ใหสามารถนําความรูและประสบการณใหมๆ มา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน   
 11.4 บุคลากร และตัวแทนนักศึกษา ไดแลกเปลี่ยน เรียนรูประสบการณระหวางบุคลากรผูปฏิบัติงาน
ดานยาเสพติด ตลอดจนการศึกษาดูงานดานการปราบปราม ปองกัน แกไขและบําบัดฟนฟูปญหายาเสพติดใน
พ้ืนท่ีตางจังหวัด 
 

12. ปญหา อุปสรรค  
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
 

13. แนวทางแกไข 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
 

๑4. ผูรายงาน...สิบเอกคชพงษ...หอมกลิ่น.....................ตําแหนง....นักพัฒนาการกีฬา....................................... 
     โทรศัพท...091 - 8373323..............โทรสาร............E–mail :…tonjudo.ksu@gmail.com. 
 

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

 
 
 
 


