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ชื่อโครงการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
สนองเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ข้อที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา 
  ข้อที่ 2.2.3 มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที ่2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และ 
                                                    คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ข้อที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และ 
                                                   จัดการศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างภาคี 
                                                    เครือข่าย ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล องค์กร ชุมชน มีส่วนร่วมใน 
                                                    การจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2564  – 30 กันยายน  2565 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางนภวรรณ  มัณยานนท์ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาที่ส าคัญอันดับต้นๆของโรงเรียน หรือสถานศึกษา ซึ่งมีปัจจัยที่ส่งผล
ให้เกิดปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนที่หลากหลาย เช่น สภาพครอบครัว สิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียน การคบ
เพ่ือน และการพัฒนาการของวัยที่อยากรู้อยากลอง เมื่อนักเรียน หรือเยาวชนในโรงเรียน เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดจึงก่อให้เกิดปัญหาที่เป็นกระทบตามมาอีกมากมาย ได้แก่ ปัญหาด้านพฤติกรรม การเรียน สุขภาพ 
ครอบครัว ความปลอดภัยต่อทรัพย์สินและบุคคลรอบข้าง โรงเรียน และสังคม ซึ่งโรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่
เป็นแหล่งรวมนักเรียนที่อยู่ใช่วงวัยรุ่น มีความอยากรู้อยากลอง จึงมีโอกาสอย่างมากที่นักเรียนกลุ่มเสียงจะเข้า
ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเกิดการแพร่กระจายปัญหานี้ให้แก่เพ่ือนนักเรียนอ่ืนๆ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต และ
คุณภาพทางการศึกษาของผู้เรียน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนสตรีปากพนังจัดท าโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือลดนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา มีการด าเนินกิจกรรมเพ่ือวัตถุหลัก 2 
ประการ คือ 1) การป้องกันปัญหายาเสพติดที่จะเกิดขึ้นในสถานศึกษา 2) การแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีอยู่ใน
สถานศึกษา และลดจ านวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยผ่านกิจกรรมต่างๆที่นั กเรียนได้มี
ส่วนร่วม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการด าเนินงานตามโครงการจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

2. เพ่ือลดจ านวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 
3. เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ 
 1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการมีความพึงพอใจที่ระดับคุณภาพไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 2. จ านวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่เข้าร่วมโครงการ และไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติดอีก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

โครงการล าดับที่ 61 รหัสโครงการ กนร 4.2 
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 เชิงคุณภาพ 
 1. สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาลดลง และนักเรียนมีคุณภาพชีวิต และคุณภาพทางการ
ศึกษาที่ดีข้ึน 

4. วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 
วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้น PLAN 
-ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ขออนุมัติโครงการ  
และก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

ก.ย. 64 ครูนภวรรณ  

ขั้น DO 
-ประชุมเพ่ือก าหนดทิศทางและวางแผนการด าเนินการจัด
โครงการ การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

ต.ค. 64 ครูนภวรรณ และ
คณะกรรมการกลุ่ม

บริหารกิจการนักเรียน 
- ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
1. กิจกรรม Just Say No  
   - กิจกรรม Just Say No โดยทีมงานวิทยากรภายนอกใน
การจัดกิจกรรม 
3. กิจกรรมประสานมือช่วยเพื่อน 
    - กิจกรรมเฝ้าระวังและติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 
   - กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 

 
 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 
 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 
 

 
 

ครูนภวรรณ  
 
 

ครูนภวรรณ และ
หัวหน้าระดับชั้น 

 
ขั้น CHECK 
     - นิเทศติดตามประเมินผลโครงการ 

ต.ค. 64 - ส.ค. 65 
รองผู้อ านวยการกลุ่ม
บริการกิจการนักเรียน 

ขั้น ACTION 
     - รายงานผลการจัดท าโครงการ 
     - ปรับปรุงการด าเนินโครงการ 

ก.ย. 65 ครูนภวรรณ 

5. งบประมาณด าเนินการ   ใช้งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น.......2,948........ บาท  มีรายละเอียด ดังนี้ 
รายการ จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบประมาณ 

ค่าป้ายโปสเตอร์รณรงค์ ป้องกันยาเสพติด 548 
อุดหนุนรายหัว 

ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน /คนละ 2 ชม. 2,400 

รวม (สองพันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)  2,948  

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ 

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

ด้านนักเรียนและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรม ที่ระดับ 80 ขึ้นไป 

การประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน 
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ตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
ด้านกระบวนการด าเนินงาน โครงการ
ด าเนินไปตามปฏิทินและแผนการ
ปฏิบัติงานที่วางไว้  

การนิเทศติดตามโครงการ แบบการนิเทศโครงการ 

ดา้นการเรียนรู้และการพัฒนา  
จ านวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่เกี่ยวกับยาเสพ
ติดลดลง  

การรายงานผลกิจกรรม แบบรายงานผลโครงการ 

ด้านการเงิน  
ใช้งบประมาณอย่าง เพียงพอและเกิด
ประโยชน์สูงสุด  

การจัดท ารายงานโครงการ แบบรายงานผลโครงการ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ คาดว่า นักเรียนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ 
และมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ปัญหายาเสพติดในโรงเรียนลดน้อยลง และ
สามารถลดจ านวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกับยาเสพติดได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 และนักเรียนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
 

 
 

              ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ 
     (นางนภวรรณ  มัณยานนท์) 

ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง 
 1 ตุลาคม 2564  
 

 
 

              ลงชื่อ......................................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 
(นายอ านาจ  สุขห่อ) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ       
1 ตุลาคม 2564 

 
 
 

            ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางจิราพร    รัตนกุล) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง 
1 ตุลาคม 2564 

 


