
ช่ือโครงการ  โครงการลูกเสือตานภัยยาเสพติด 
งาน   กิจการนักเรียน 
แผนงาน  บูรณาการปองกัน  ปราบปราม  และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด  โครงการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา  การจัดกิจกรรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด
และทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชน 

สอดคลองมาตรฐานท่ี    ๒ / ตัวบงช้ี ๑ - ๔ 
ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนอุทัย 
ผูรับผิดชอบโครงการ นายชลพงษ  ทองอุดม , นายภาคภูมิ  พึ่งเพ็ง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ - ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
****************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 

สถานการณยาเสพติดในปจจุบัน กำลังขยายตัวและมีทีทาวาอาจเกิดการรวมกลุมกันของกลุมพอคายาใน
หลายประเทศของภูมิภาคอาเซียน ดวยมีขอมูลจากหนวยงานดานปราบปรามยาเสพติดพบวา เครือขายเริ่มมีการ
เชื่อมโยงกันบางแลวตั ้งแตแหลงผลิตจนถึงระบบการขนสงออกสูตลาด ดูจากยาเสพติดที่จับกุมไดแตละครั้งมี
ปริมาณมหาศาลในยาเสพติดเกือบทุกประเภทไมวายาบา ยาไอซหรือแมแตพืชกัญชามี่เริ่มใชมากข้ึน นโยบายการ
ปราบปรามของรัฐบาลท่ีคุมเขมอยางตอเนื่องก็ยังไมประสบผลสำเร็จเทาท่ีควร ยาเสพติดยังคงทะลักเขาสูประเทศ
ไทยอยางตอเนื่อง 

กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดนโยบายในการเสริมสรางทักษะการดำรงชีวิตของผูเรียนเพื่อใหมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค คือ พฤติกรรมหางไกลยาเสพติดของนักเรียน โดยมุงเนนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมที่สงเสริมการ
พัฒนาผูเรียน มีแนวทางกิจกรรมคือ เปนกิจกรรมเชิงลึกท่ีนำไปสูผลสัมฤทธิ์ ท่ีทำใหผูเรียนเกิดมโนสำนึก รูผิดชอบ
ช่ัวดี มีวิถีปฏิบัติอันดีงามในชีวิตจริง และมีสวนรวมกิจกรรมอยางจริงจัง ใหครอบคลุมผูเรียนในสถานศึกษา 
เพื่อใหเรียนรูและยึดถือปฏิบัติในวิถีชีวิต  

เพื่อใหการขับเคล่ือนนโยบายดังกลาวบังเกิดผลเปนรูปธรรม โรงเรียนอุทัย ไดรับมอบหมายใหเปนหนวย
ประสานกับองคกรหลัก สถานศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยความรวมมือของสำนักงานลูกเสือแหงชาติ 
ดำเนินการการฝกอบรมลูกเสือ ใหไดลูกเสือท่ีมีคุณภาพ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามนโยบายและหางไกลยาเสพ
ติด และจัดต้ังกองลูกเสือลูกเสือตานภัยยาเสพติด ในสถานศึกษาตอไป 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุทัย  คณะครู สภานักเรียนไดดำเนินการประชุมและมมีติ
ใหดำเนินการจัดทำโครงการนี้ข้ึน 
๒.วัตถุประสงค 
 ๑. เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร 
 ๒. เพื่อจัดต้ังหนวยลูกเสือตานยาเสพติด 
 ๓. เพื่อเปนการปองกันเฝาระวัง และดูแลชวยเหลือ สรางภูมิคุมกันใหนักเรียนหางไกลจากยาเสพติด 
 ๔. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเขามามีสวนรวมกับชุมชนในการตอตานยาเสพติดทุกรูปแบบ   
 5. เพื่อขยายผลตอเยาวชนในชุมชนและท่ีโรงเรียน ใหไดรับรูและตระหนักถึงโทษภัยจากยาเสพติด  
 6. เพื่อลดอัตราการออกกลางคันและสรางเด็กดีมีคุณคาตอการพัฒนาประเทศ 
 
 
 
 
 
 



๓. เปาหมาย 
 ๑. นักเรียนรอยละ ๘๐ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร 
 ๒. นักเรียนรอยละ ๘๐ มีการปองกันเฝาระวงั และดูแลชวยเหลือ สรางภูมิคุมกันใหนักเรียนหางไกลจาก 
           ยาเสพติด 
 ๓. นักเรียนรอยละ ๘๐ มีความเขาใจและเขามามีสวนรวมกับชุมชนในการตอตานยาเสพติดทุกรูปแบบ   
 ๔. นักเรียนรอยละ ๘๐ มีการขยายผลตอเยาวชนในชุมชนและท่ีโรงเรียน ใหไดรับรูและตระหนักถึงโทษ 
     ภัยจากยาเสพติด 
 5. นักเรียนรอยละ ๘๐ มีการลดอัตราการออกกลางคันและสรางเด็กดีมีคุณคาตอการพัฒนาประเทศ 
 6. สถานศึกษามีการจัดต้ังหนวยลูกเสือตานภัยยาเสพติด 
 
๔. วิธีดำเนินงาน 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารโรงเรียน ๘,๐๐๐- พ.ค.- มิ.ย. ๒๕๖๒ นายชลพงษ 

๒.จัดทำคำส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ - มิ.ย. ๒๕๖๒  
๓.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน - ๑ มิ.ย. ๒๕๖๒  
๔.  จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค   
4.1 กิจกรรมฝกอบรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด 
4.2 กิจกรรมตรวจตราลาดตระเวนเฝาระวังพืน้ท่ีเส่ียงในและรอบ 
      สถานศึกษา(ตามความเหมาะสม) 
4.3 กิจกรรมรวมรณรงคตอตานยาเสพติดท้ังในและรอบ 
      สถานศึกษา 
4.4 กิจกรรมสรางสรรคตอตานภัยยาเสพติดท้ังในและรอบ 
      สถานศึกษา 
4.5 กิจกรรมจัดทำเอกสารท่ีเกี่ยวของ(สมุดบันทึกความดี) 
 
4.6 กิจกรรมจัดต้ังหนวยลูกเสือตานภัยยาเสพติด 

 
๓,๐๐๐ 

 
 

๓,000.- 
 

๒,๐๐๐ 
 
 

 
9-11 มิ.ย.. 2558 

1 มิ.ย.๖๒–31 มี.ค.๖๓ 
 

1 มิ.ย.๖๒–31 มี.ค.๖๓ 
 

1 มิ.ย.๖๒–31 มี.ค.๖๓ 
 

1 มิ.ย.–30 ก.ย.๖๒ 
 

1-31 ต.ค.25๖๒ 

นาย
ภาคภูมิ 

5. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจตอกิจกรรมตานภัยยาเสพติด - ตลอดปการศึกษา  
6. สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรมตางๆ ท่ีกำหนด - ตลอดปการศึกษา ครูท่ี

รับผิดชอบ 
7. จัดทำแบบวัดผลและประเมินผลโครงการ - มี.ค. ๒๕๕9  
๙. รายงานผลการดำเนินงานโครงการลูกเสือตานภัยยาเสพติด - มี.ค. ๒๕๕9  
๑0. สรุปและรายงานผลโครงการ 
 

- มี.ค. ๒๕๕9  

๕.  งบประมาณและทรัพยากร งบประมาณ ๘,0๐๐ บาท (หกหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน ) 
กิจกรรมและคำช้ีแจง
การใชงบประมาณ 

งบประมาณท่ีใช งบประมาณท่ีใชตามหมวดรายจาย ระยะเวลาท่ีใช 
ตอบ
แทน 

ใชสอย วัสดุ 

๑.ขออนุมัติโครงการ - - - - มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
๒.แตงต้ังคณะกรรมการ - - - - มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
๓.ดำเนินการจัด
กิจกรรม 

๘,0๐๐.- ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๒,0๐๐.- ๑ มิ.ย.๒๕๖๒-๓๑ม.ีค.๒๕๖๓ 

 



๖.การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชในการ
ประเมิน 

๑. นักเรียนรอยละ ๘๐ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร 
๒. นักเรียนรอยละ ๘๐ มีการปองกันเฝาระวงั และดูแลชวยเหลือ สราง
ภูมิคุมกันใหนักเรียนหางไกลจากยาเสพติด 
๓. นักเรียนรอยละ ๘๐ มีความเขาใจและเขามามีสวนรวมกับชุมชนใน
การตอตานยาเสพติดทุกรูปแบบ   
๔. นักเรียนรอยละ ๘๐ มีการขยายผลตอเยาวชนในชุมชนและท่ี
โรงเรียน ใหไดรับรูและตระหนักถึงโทษภัยจากยาเสพติด 
5. นักเรียนรอยละ ๘๐ มีการลดอัตราการออกกลางคันและสรางเด็กดี
มีคุณคาตอการพัฒนาประเทศ 
6. สถานศึกษามีการจัดต้ังหนวยลูกเสือตานภัยยาเสพติด 
 

สังเกต 
บันทึกพฤติกรรม 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบบันทึกกิจกรรม 
รายงานกิจกรรม 

 
๗. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 นักเรียนโรงเรียนอุทัย  มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร ใชกระบวนการลูกเสือตานภัยยาเสพติด 
ดำเนินการปองกันเฝาระวัง และดูแลชวยเหลือ สรางภูมิคุมกันใหนักเรียนหางไกลจากยาเสพติด นักเรียนมีความ
เขาใจและเขามามีสวนรวมกับชุมชนในการตอตานยาเสพติดทุกรูปแบบ  มีการขยายผลตอเยาวชนในชุมชนและท่ี
โรงเรียน ใหไดรับรูและตระหนักถึงโทษภัยจากยาเสพติด มีการลดอัตราการออกกลางคันและสรางเด็กดีมีคุณคาตอ
การพัฒนาประเทศ  สถานศึกษามีการจัดต้ังหนวยลูกเสือตานภัยยาเสพติด 
 

ผูเ้สนอโครงการ 

 

ลงช่ือ........................................................... 

 (นายชลพงษ ์ ทองอุดม) 

หัวหนา้งานป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงเสพติด 

 

ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

 

ลงช่ือ...........................................................  

     (นายชินกร  เมาลิทอง) 

ผูช่้วยผูอ้าํนวยการโรงเรียน ฝ่ายกิจการนกัเรียน 

                 

 

ผู้อนุมัติโครงการ 

                                              

                                                                      ลงช่ือ........................................................... 

                                                                                      (นายภาณุวฒัน์  เขียวนาค) 

                                                                                       ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอุทยั 

                                                                                  

 
 
 
 



แบบประเมินความพึงพอใจ โครงการลูกเสือตานภัยยาเสพติด 
ผูประเมิน        นักเรียน      ผูปกครอง   ครู    กรรมการสถานศึกษา         อื่นๆ........... 

กรุณาเขียนเครื่องหมาย  / ลงในชอง         ตามระดับความคิดเห็นของทานท่ีมีตอโครงการนี้   
ท่ี รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

ดานสภาพแวดลอม (Context) ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ ปญหาของผูเรียนเกี่ยวกับภัยจากยาเสพติด  ซี่งเปนปญหาของนักเรียนอยาง

แทจริง 
     

๒ โครงการนี้ไดกำหนดวัตถุประสงคไวชัดเจนเพื่อใหนักเรียนมีความรู ทักษะ ใน
การรับรูและตระหนักถึงโทษภัยจากยาเสพติด  

     

๓ โครงการนี้ชวยใหมีการพัฒนาผูเรียนใหมีไดรับความรูและแลกเปล่ียนเรียนรู
ประสบการณ ใชพลังแหงจิตอาสาสรางภูมิคุมกัน ปองกันเฝาระวัง และดูแล
ชวยเหลือนักเรียน เพื่อนนักเรียน ใหพนภัยยาเสพติด สามารถกาวขามปญหาสู
เสนทางท่ีปลอดภัย มีทักษะชีวิตในการจัดการกับปญหาตางๆ สำเร็จการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน และเตรียมพรอมสูเปาหมายของชีวิตท่ีสดใสตอไป 

     

๔ นักเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวมในการดำเนินงานตามโครงการ      
ดานปจจัย (Input) ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๕ ความเหมาะสมของบุคลากรในการดำเนินโครงการ      
๖ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการดำเนินงาน      
๗ ความเหมาะสมของงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร      
๘ มีการดำเนินงานตามโครงการอยางเปนระบบ      

ดานกระบวนการ (Process) ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๙ กิจกรรมตามโครงการท่ีจัดทำข้ึนทำใหผูเรียนมีความรูและตระหนักถึงการสราง

ภูมิคุมกัน 
     

๑๐ กิจกรรมตามโครงการท่ีจัดทำข้ึนชวยสรางผูเรียนใหเขามามีสวนรวมกับชุมชนใน
การตอตานยาเสพติดทุกรูปแบบ   

     

๑๑ กิจกรรมตามโครงการนี้มีสวนชวยสงเสริมใหขยายผลตอเยาวชนในชุมชนและท่ี
โรงเรียน ใหไดรับรูและตระหนักถึงโทษภัยจากยาเสพติด  

     

๑๒ กิจกรรมตามโครงการนี้มุงเนนใหผูเรียนสามารถเสริมสรางจิตสำนึก พัฒนา
ทักษะชีวิตนักเรียนเพื่อการสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค และสรางภูมิคุมกัน
ยาเสพติด ลดอัตราการออกกลางคันและสรางเด็กดีมีคุณคาตอการพัฒนา
ประเทศ 

     

ดานผลผลิต (Product) ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑๓ โครงการนี้ชวยใหเกิดประโยชนแกนักเรียน ครู ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของ      
๑๔ โครงการนี้ทำใหโรงเรียน ชุมชน มีสภาพท่ีเขมแข็ง ผูเรียนมีคุณภาพเปนคนดีท่ี

สังคมตองการ 
     

๑๕ นักเรียนท่ีไดรับการพัฒนาตามกิจกรรมของโครงการจะมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

     

 สรุปคะแนน  
 

    

รวมท้ังส้ิน  
 



ประมวลผลการประเมนิในแตละดาน 
…………………………… 

ท่ี รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
ดานสภาพแวดลอม (Context) ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ ปญหาของผูเรียนเกี่ยวกับภัยจากยาเสพติด  ซี่งเปนปญหาของนักเรียนอยาง
แทจริง 

     

๒ โครงการนี้ไดกำหนดวัตถุประสงคไวชัดเจนเพื่อใหนักเรียนมีความรู ทักษะ ใน
การรับรูและตระหนักถึงโทษภัยจากยาเสพติด  

     

๓ โครงการนี้ชวยใหมีการพัฒนาผูเรียนใหมีไดรับความรูและแลกเปล่ียนเรียนรู
ประสบการณ ใชพลังแหงจิตอาสาสรางภูมิคุมกัน ปองกันเฝาระวัง และดูแล
ชวยเหลือนักเรียน เพื่อนนักเรียน ใหพนภัยยาเสพติด สามารถกาวขามปญหาสู
เสนทางท่ีปลอดภัย มีทักษะชีวิตในการจัดการกับปญหาตางๆ สำเร็จการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน และเตรียมพรอมสูเปาหมายของชีวิตท่ีสดใสตอไป 

     

๔ นักเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวมในการดำเนินงานตามโครงการ      
 รวมคะแนน      

รวมท้ังส้ิน  
 
 

ท่ี รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
ดานปจจัย (Input) ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๕ ความเหมาะสมของบุคลากรในการดำเนินโครงการ      
๖ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการดำเนินงาน      
๗ ความเหมาะสมของงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร      
๘ มีการดำเนินงานตามโครงการอยางเปนระบบ      
       

รวมท้ังส้ิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ท่ี รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

ดานกระบวนการ (Process) ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๙ กิจกรรมตามโครงการท่ีจัดทำข้ึนทำใหผูเรียนมีความรูและตระหนักถึงการสราง

ภูมิคุมกัน 
     

๑๐ กิจกรรมตามโครงการท่ีจัดทำข้ึนชวยสรางผูเรียนใหเขามามีสวนรวมกับชุมชนใน
การตอตานยาเสพติดทุกรูปแบบ   

     

๑๑ กิจกรรมตามโครงการนี้มีสวนชวยสงเสริมใหขยายผลตอเยาวชนในชุมชนและท่ี
โรงเรียน ใหไดรับรูและตระหนักถึงโทษภัยจากยาเสพติด  

     

๑๒ กิจกรรมตามโครงการนี้มุงเนนใหผูเรียนสามารถเสริมสรางจิตสำนึก พัฒนา
ทักษะชีวิตนักเรียนเพื่อการสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค และสรางภูมิคุมกัน
ยาเสพติด ลดอัตราการออกกลางคันและสรางเด็กดีมีคุณคาตอการพัฒนา
ประเทศ 

     

       
รวมท้ังส้ิน  

 
 
 
 
 

ท่ี รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
ดานผลผลิต (Product) ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑๓ โครงการนี้ชวยใหเกิดประโยชนแกนักเรียน ครู ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของ      
๑๔ โครงการนี้ทำใหโรงเรียน ชุมชน มีสภาพท่ีเขมแข็ง ผูเรียนมีคุณภาพเปนคนดีท่ี

สังคมตองการ 
     

๑๕ นักเรียนท่ีไดรับการพัฒนาตามกิจกรรมของโครงการจะมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

     

       
รวมท้ังส้ิน  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



การรายงานกิจกรรม/โครงการ“อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจําปี ๒๕๖๒” 

โรงเรียนอทุยั     สาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต ๓   ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

 

      ๑.  ประชุมวางแผน    

 นายภาณุวฒัน์  เขียวนาค ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอุทยั    เชิญประชุมรองผูอ้าํนวยการโรงเรียน   คณะครูทุก

คนและผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง  เพ่ือรับนโยบายและแนวทางการดาํเนินการ   การเตรียมการโครงการ/กิจกรรม“อบรม

ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจําปี ๒๕๖๒” 

ด้วยสํานักการลูกเสือ  ยุวกาชาด  กิจการนักเรียน  และสํานักกิจการพิเศษ  สํานักงานปลดักระทรวง

ศึกษาธิการ  ไดจ้ดัโครงการลูกเสือตา้นภยัยาเสพติดโดยความร่วมมือของสํานักงานลกูเสือแห่งชาติ  เพ่ือสนอง

การจดักิจกรรมดังกล่าวโรงเรียนอุทัย จึงดาํเนินการจัดกิจกรรม ลูกเสือตา้นภยัยาเสพติด  ประจาํปีการศึกษา  

๒๕๖๒  ในวนัจนัทร์ ที่ ๑  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.00 น. - เวลา ๑๕.๓0 น. โดยคณะครูผูส้อนลูกเสือ

เนตรนารีในระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่  1  และนักเรียนแกนนาํลูกเสือตา้นภยัยาเสพติด  เพ่ือสร้างทักษะและ

กระบวนการเรียนรู้โดยจดักิจกรรมที่ส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนตามกระบวนการเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองดี  ตาม

หลกัสูตรลูกเสือประชาธิปไตย  ลูกเสือคุณธรรม  และลูกเสือตา้นภยัยาเสพติด  

เพ่ือให้การดาํเนินการกิจกรรมน้ี เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และบรรลุตาม วตัถุประสงค์ จึงไดแ้ต่งตั้ง

คณะกรรมการดาํเนินการ กิจกรรม ลูกเสือตา้นภยัยาเสพติด  ประจาํปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ดงัน้ี 

1.คณะกรรมการอํานวยการ    ประกอบด้วย 

 1.นายภาณุวฒัน์   เขียวนาค       ประธานกรรมการ 

 2.นางผาสุข  สุตเตมีย ์  รองประธานกรรมการ 

 3. นางวรวสา  นิลพฒัน ์  กรรมการ 

 4.นายจิตรกร    ดีวงษา   กรรมการ  

 5.นายสมชาย    ทองคาํ   กรรมการ  

 6.นางสุมิตรา สาดแสงจนัทร์  กรรมการ  

7.นายชินกร เมาลิทอง              กรรมการ 

8.นายชลพงษ ์ ทองอุดม  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่

            ให้คาํปรึกษา ควบคุม ดูแล และอาํนวยความสะดวกในการดาํเนินงานของอาจารย ์         

               ตลอดจนแกปั้ญหา วินิจฉัยและส่ังการ เพ่ือให้การดาํเนินกิจกรรม เป็นไปดว้ยความ     

               เรียบร้อย  

2.คณะกรรมการดําเนินงาน   ประกอบด้วย 

 1.นายชินกร  เมาลิทอง  ประธานกรรมการ 

 2.นายศกัดา  ชยัเนตร   รองประธานกรรมการ 

 3.นายจรัญ  กรีปักษ ์   กรรมการ 

 4.นายสมชาย    ทองคาํ   กรรมการ 

 5.นายเอกวิทย ์  นนัทศรี      กรรมการ 



 6. นายพงศธร    อมตเวทิน  กรรมการ 

 7.นายภาคภูมิ  พ่ึงเพง็   กรรมการ 

 8.นางสาวมนชญา จิตรีงาม   กรรมการ 

9.นายชลพงษ ์   ทองอุดม  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่

             1.วางแผนการดาํเนินกิจกรรม”ลูกเสือตา้นภยัยาเสพติด  ประจาํปีการศึกษา  2562   

 ให้ดาํเนินไปดว้ยความเรียบร้อย 

            2.วางแผนการดาํเนินกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆ 

            3.ประสานงานกบัคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 

            4.งานอื่นที่ไดรั้บมอบหมายและบนัทกึรายงานการประชุมวางแผนการปฏิบติังาน 

3.คณะกรรมการฝ่ายสถานที ่ ประกอบด้วย 

  1.นางวรวสา  นิลพฒัน ์  ประธานกรรมการ 

  2.นางสาวมนชญา จิตรีงาม   กรรมการ 

                           3.นางนงคราญ  ลาภอารมณ ์  กรรมการ 

  4.นายจรัญ    กรีปักษ ์  กรรมการ 

  5.นายพงศธร    อมตเวทิน  กรรมการ   

6.นายไพทูรย ์  แกว้วิไล    กรรมการ 

  7.นายภาคภูมิ  พ่ึงเพง็         กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่

 1.จดัสถานที่สาํหรับดาํเนินกิจกรรมและจดัเก็บเมื่อเสร็จกิจกรรม 

 2.บนัทึกภาพกิจกรรมต่างๆและติดตั้งเคร่ืองเสียงพร้อมการดาํเนินกิจกรรม 

 3.ประสานงานกบัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

4.งานอื่นๆที่ไดรั้บมอบหมายและบนัทึกรายงานการประชุมวางแผนการ   

    ปฏิบติังาน 

4.คณะกรรมการฝ่ายดูแลความเรียบร้อย        ประกอบด้วย 

 1.นายธีระพนท ์   เกตุสิงห์   ประธานกรรมการ 

 2.นายศกัดา    ชยัเนตร   รองประธานกรรมการ 

 3.นายชินกร    เมาลิทอง  กรรมการ 

 4.นายภาคภูมิ  พ่ึงเพง็      กรรมการ 

5.นายจรัญ            กรีปักษ ์   กรรมการ 

6.นายนท ี  กรณีย ์     กรรมการ 

 7.นายชลพงษ ์       ทองอุดม  กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 



มีหน้าที ่

 1.จดัเตรียมความพร้อมของนกัเรียนเพ่ือให้ดาํเนินกิจกรรมสาํเร็จไปดว้ยดี 

              2.ควบคุมดูแลนกัเรียนให้อยู่ในระเบียบวินยัพร้อมในการดาํเนินกิจกรรม  

3.ประสานงานกบัคณะกรรมการฝ่ายดาํเนินงาน 

4.งานอื่นๆที่ไดรั้บมอบหมายและบนัทึกรายงานการประชุมวางแผนการ      

    ปฏิบติังาน 

 6.คณะกรรมการฝ่ายประเมนิผล ประกอบด้วย 

  1.นายศกัชินกร  เมาลิทอง  ประธานกรรมการ 

  2.นายนายศกัดา    ชยัเนตร    รองประธานกรรมการ 

  3. นายชลพงษ์    ทองอุดม  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่

1.ออกแบบประเมินผลการดาํเนินกิจกรรม ลกูเสือตา้นภยัยาเสพติด  ประจาํปีการศึกษา  2562   

2.ดาํเนินการประเมินผล สรุปผลการประเมิน รวบรวมเอกสารต่างๆของทุกฝ่าย    

   ภาพถ่ายพร้อมจดั ทาํรูปเล่มโดยประสานงานกบัหัวหนา้หมวดกิจกรรมนาํเสนอ  

   ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอุทยั 

3.ประสานงานกบัคณะกรรมการฝ่ายดาํเนินงาน 

4.งานอื่นที่ไดรั้บมอบหมายและบนัทึกรายงานการประชุมวางแผนการปฏิบติังาน 

 

ให้ครู - อาจารย ์ที่ไดรั้บการแต่งตั้งประชุมปรึกษาหารือ เพ่ือวางแผนในการดาํเนินกิจกรรม พร้อมทั้ง 

บันทึกรายงานการวางแผนการปฏิบัติกิจกรรมให้ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอุทัยทราบ   โดยผ่านประธานการ

ดาํเนินงาน อีกทั้งปฏิบติัหนา้ที่โดยเคร่งครัดเพ่ือให้เกิดผลดีต่อโรงเรียนและราชการต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙.  สรุปการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม “อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจําปี ๒๕๖๒” 

กําหนดการจัดกิจกรรม   

“อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจําปี ๒๕๖๒” 

โรงเรียนอุทยั  อําเภออุทยั  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต  ๓ 

วันที่  ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

ณ  หอประชุมโรงเรียนอุทยั 

.......................... 

เวลา   ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.  -ลงทะเบียนรายงานตวัเขา้อบรม จดักลุ่ม 

 ๐๘.๓๐ – ๐๘.๕๐ น. -ปฐมนิเทศ  

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. - พิธีเปิดการอบรม 

-พิธีถวายราชสดุดี 

- พิธีเปิดรอบเสาธง 

 ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๐ น. - พกัรับประทานอาหารว่าง 

 ๑๐.๑๐ – ๑๑.๓๐ น. - ลูกเสือกบัการอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุขในการตา้นภยัยาเสพติด 

    - ลูกเสือกบัทกัษะชีวิตการป้องกนัยาเสพติด  

 ๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

 ๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. -ลูกเสือกบัการเรียนรู้ยาเสพติด 

    -ลูกเสือกบัการดูแลเยียวยาช่วยเหลือผูเ้ก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด  

 ๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๐ น. -พกัรับประทานอาหารว่าง 

 ๑๔.๑๐ – ๑๕.๐๐ น. -ลูกเสือกบัการป้องกนัภยัยาเสพติด 

    -ลูกเสือกบัการจดัทาํโครงการ/โครงงาน 

 ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  -สรุปผล อภิปรายและประเมินผล 

    -การให้คาํปณิธานลูกเสือตา้นภยัยาเสพติด 

    -พิธีปิดการฝึกอบรม พิธีปิดรอบเสาธง 

 

 

หมายเหตุ     กาํหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

  พกัรับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๐ น. และเวลา ๑๔.๐๐-๑๔.๑๐ น. 

 

 

 

 

 

 



ผลและการอภิปรายการดําเนินงาน 

 

 การรายงานกิจกรรม/โครงการ “อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจําปี ๒๕๖๒”โรงเรียนอุทยั  

สาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต  ๓  มีผลการดาํเนินงานดงัน้ี 

๑.   ด้านปริมาณ 

             โครงการ/กิจกรรม “อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจําปี ๒๕๖๒”คาํขวญัวนัต่อตา้นยาเสพติด 

๒๕๖๒ : "มุ่งมัน่  แกไ้ข  ขจดัภยัยาเสพติด"   โรงเรียนอุทยั   สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓   มี

ผูเ้ก่ียวขอ้งและร่วมโครงการ/กิจกรรมมีดงัน้ี   

๑.๑   ผูบ้ริหารโรงเรียน  ๒   คน  ไดแ้ก ่                                                                                                                    

๑)   นายภาณุวฒัน ์ เขียวนาค      ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

๒ )  นางผาสุข  สุตเตมีย ์  รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

๑.๒   คณะครูผูรั้บผิดชอบโครงการและครูประจาํชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑   จาํนวน  ๑๓   คน 

๑.๓   นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่  ๑ -โรงเรียนอุทยั ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จาํนวน  ๑๓๘  คน 

 

๒.  ด้านคุณภาพ 

  ดา้นคุณภาพของโครงการ/กิจกรรม “อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจําปี ๒๕๖๒” โรงเรียนอุทยั   

สาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓    มีดงัน้ี 

๒.๑   บุคลากรทุกคน  ไดแ้ก่  ผูบ้ริหาร  ครู   นกัเรียน  ทุกคน  รับรู้   เขา้ใจและเห็นความสาํคญัของวนั

ต่อตา้นยาเสพติดในการที่จะร่วมมือเพ่ือแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

๒.๒  ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทุกคน  ไดแ้ก่  ผูบ้ริหาร  ครู   ผูป้กครองนกัเรียน  นกัเรียนและเยาวชนในชุมชน

เขตบริการของโรงเรียน    เกิดความตระหนกัถึงภยัจากยาเสพติดและเขา้ร่วมในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดอยา่ง

จริงจงัและต่อเน่ืองเพ่ือความยัง่ยืน 

           ๒.๓   โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมที่หลากหลายส่งเสริมผูเ้รียนไดเ้รียนรู้บูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดําเนินงานและข้อเสนอแนะ 

การรายงานการรายงานกิจกรรม/โครงการ “อบรมลูกเสือต้านภยัยาเสพติด ประจําปี ๒๕๖๒”โรงเรียน

อุทยั   สาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓สรุปผลการดาํเนินงานไดด้งัน้ี 

๑. วัตถุประสงค์ 

๑.๑. เพ่ือจดัการอบรมลูกเสือตามหลกัสูตรลูกเสือตา้นภยัยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือให้มี

ความรู้ ความเขา้ใจ ตระหนกัถึงโทษและพิษภยัของยาเสพติด  

๑.๒. เพ่ือจดัตั้งหน่วยลูกเสือตา้นภยัยาเสพติดในสถานศึกษา 

๑.๓. เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยลูกเสือตา้นภยัยาเสพติด   จดักิจกรรมในการป้องกนัและเฝ้าระวงัปัญหายา

เสพติดในสถานศึกษา  

๒. เป้าหมาย  

๒.๑ เชิงปริมาณ 

 ๒.๑.๑ อบรมลูกเสือ เนตรนารี  ผูบ้าํเพญ็ประโยชน์ จาํนวน ..18...หมู่  รวม......138......คน 

 ๒.๑.๒ จดัตั้งหน่วยลูกเสือตา้นภยัยาเสพติด จาํนวน  1  หน่วย 

๒.๒ เชิงคุณภาพ 

  ลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรม ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 90 มีความรู้ ความเขา้ใจ และตระหนกัในโทษพิษภัยของ

ยาเสพติด รู้จกัการป้องกนัตวัเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด      และสามารถเป็นแกนนาํจดักิจกรรมป้องกนั    เฝ้าระวงั

ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอยา่งเป็นรูปธรรม  

 

๓.  สรุปผลการดําเนินงาน 

๓.๑. ลูกเสือตามหลกัสูตรลูกเสือตา้นภยัยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีผ่านการอบรมจาํนวน ๑๓๘ 

คน มีความรู้ ความเขา้ใจ ตระหนกัถึงโทษและพิษภยัของยาเสพติด  

๓.๒. จดัตั้งหน่วยลูกเสือตา้นภยัยาเสพติดในสถานศึกษา 

๓.๓. จดัตั้งหน่วยลูกเสือตา้นภยัยาเสพติด   จดักิจกรรมในการป้องกนัและเฝ้าระวงัปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา  

๓.๔ ลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรม จากผลการประเมินร้อยละ 9๓.๒๘  มีความรู้ ความเขา้ใจ และตระหนกัใน

โทษพิษภยัของยาเสพติด รู้จกัการป้องกนัตวัเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด      และสามารถเป็นแกนนาํจดักิจกรรม

ป้องกนั    เฝ้าระวงัปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอยา่งเป็นรูปธรรม 

 

๔.  ข้อเสนอแนะ 

      ตามที่โรงเรียนอุทยั  ไดด้าํเนินการโครงการ/กิจกรรมโครงการ “อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจําปี 

๒๕๖๒”  วนัที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒   มีขอ้เสนอแนะ  ดงัน้ี 

 ๔.๑ การให้ความร่วมมือ  ของผูบ้ริหาร ผูก้าํกบัลูกเสือและลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 

๑-๓ ให้ความสนใจในกิจกรรมเป็นอยา่งดีแต่ขอให้โรงเรียนมีการจดักิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองและเฝ้าระวงันกัเรียน

ไม่ให้เขา้ไปยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด ให้เป็นรูปธรรม มคีวามสมํ่าเสมอและยัง่ยืน  

  



 ๔.๒  กิจกรรมการประกวดทางวิชาการ  เช่นการประกวดคาํขวญัรณรงคต่์อตา้นยาเสพติด 

การเขียนเรียนความเป็นกิจกรรมที่ดี   แต่ควรเพ่ิมกิจกรรมอีกเช่นการวาดภาพ  การโตว้าที ฯลฯ เพ่ือให้ลูกเสือได้

แสดงความคิดเห็นที่แทจ้ริงออกมาและทาํการสะทอ้นผลการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดอยา่งไดผ้ล 

 ๔.๓  นิทรรศการผลงานนกัเรียนควรจดัให้มีมากกว่าน้ีและควรมีนิทรรศการผลงานดา้นส่ือนวตักรรม

ของครูนาํมาแสดงดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด  ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
กลาวคำปฏิญาณตนและการรณรงคตอตานยาเสพติด  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
การรณรงคตอตานยาเสพติด 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
การลงตรวจพ้ืนท่ีเสี่ยงตอยาเสพติด 

 

   

 


