
 

 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อเอาชนะยาเสพติด 
๒. ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ    
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ พระครูโกศลศาสนวงศ์ 
๔. ความสอดคล้องกับ 

๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ ๓ การบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
กลยุทธ์ ข้อที่  ๓.๑.๒, ๓.๑.๓  

๕. ผลผลิต :   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
    ผลงานการให้บริการวิชาการ 
    ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
    ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
๖. หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจ าเป็น 
 ปัญหายาเสพติด นับเป็นวิกฤติส าคัญที่ได้ส่งผลสืบเนื่องให้เกิดปัญหาสังคมนานัปการ บั่นทอนคุณภาพชีวิต
และความสงบร่มเย็นของผู้คนในสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดมา  ทรัพยากรบุคคลของประเทศจ านวนไม่น้อยยั งมีส่วน
เกี่ยวพันและได้รับผลกระทบจากยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนที่ถือเป็นก าลังส าคัญของชาติ ซึ่งแม้ว่า
สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในเยาวชนจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นภายหลังการประกาศสงครามยาเสพติดของ
รัฐบาลหากแต่สถานการณ์ปัจจุบันพบว่ายังคงมีเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งย่อมส่งผล
กระทบต่อคุณภาพประชากรและการพัฒนาประเทศอันหมายถึงการบั่นทอนความเจริญ ความผาสุกและความมั่นคง
ของชาติอย่างมหาศาลในอนาคต  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระดมพลังแผ่นดินจากทุกภาคส่วนของสังคมและ
ประชาชนทุกหมู่เหล่าให้ผนึกก าลัง โดยเฉพาะพลังของเยาวชนในสถานศึกษาที่จะเป็นก าลังของชาติ และเพ่ือให้
ประเทศไทยปลอดจากยาเสพติดสืบไป 

 เพ่ือรวมพลังเยาวชน ขจัดปัญหายาเสพติดโดยจัดตั้งกลุ่มแกนน าเยาวชน ไปด าเนินการจัดกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ตามความถนัดของแต่ละกลุ่ม และเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของกลุ่มแกนน าเยาวชน 
จึงเห็นสมควรให้จัดโครงการ อบรมพัฒนาและเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้น าสู่การท างานเป็นเครือข่าย เพื่อติดตามผล
การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ของแต่ละกลุ่มแกนน า อบรมพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของแกนน า เชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายเยาวชน ตลอดจนระดมความคิดเพ่ือจัดท าแผนการจัดกิจกรรมให้เกิดความต่อเนื่องในการต่อสู้เพ่ือเอาชนะ
ปัญหายาเสพติดต่อไป 
 



๒ 

 

๗. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๗.๑ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงโทษยาเสพติด 
๗.๒ เพ่ือสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน 
๗.๓ เพ่ือส่งเสริมเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการเอาชนะยาเสพติด 

 
๘. ลักษณะกิจกรรม 

จัดอบรมเด็กและเยาวชนให้ตระหนักถึงโทษยาเสพติด และจัดค่ายเด็กและเยาวชน เพ่ือสร้างเครือข่าย 
 
๙. ผลการด าเนินการ 
          ๙.๑ เชิงปริมาณ   

• จ านวนเป้าหมายของโครงการทีต่ั้งไว้    ๖๐๐ รูป/คน 

• จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด   ๕๒๒ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๐๐  
ตารางท่ี ๑ แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ตอบแบบสอบถาม  
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๕๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๔ ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด โดยสรุปผล

การประเมินโครงการได้ดังนี้  

ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

๑. เพศ 
   - ชาย ๒๕๓ ๔๘.๙๔ 
   - หญิง   ๒๖๔ ๕๑.๐๖ 
รวมทั้งสิ้น ๒๑๗ ๑๐๐ 
๒. สถานภาพ 
   - นักเรียนศึกษาตอนต้น ๒๘๖ ๕๕.๓๒ 
   - นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒๓๑ ๔๔.๖๘ 
รวมทั้งสิ้น ๒๑๗ ๑๐๐ 

 จากตารางที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน ๒๖๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐๖) เป็นเพศชาย จ านวน ๒๕๓ คน (คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๙๔) และสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียนศึกษาตอนต้น จ านวน ๒๘๖ คน (คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๓๒) นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน ๒๓๑ คน (คดิเป็นร้อยละ ๔๔.๖๘) 
           ๙.๒  เชิงคุณภาพ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายข้อมูลโดยการค านวณค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ข้อมูลแล้วน าค่าเฉลี่ยมาแปลความหมาย 

ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๐ – ๕.๐๐     อยู่ในระดับ    มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๐ – ๔.๔๙     อยู่ในระดบั    มาก 
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ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๐ – ๓.๔๙     อยู่ในระดับ   ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๐ – ๒.๔๙     อยู่ในระดับ    น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๐๐ – ๑.๔๙     อยู่ในระดับ    น้อยที่สุด 

ตารางท่ี ๒  แสดงความพึงพอใจในการจัดโครงการ  
รายการ จ านวน 

X  S.D. แปลผล 

๑. ด้านสิ่งท่ีได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม ๒๑๗ ๔.๒๘ ๐.๐๖ มาก 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งเมาเมา ๒๑๗ ๔.๒๖ ๐.๖๘ มาก 

2. มีทักษะการปฏิเสธและชักชวนเพื่อนเสพยาเสพติด ๒๑๗ ๔.๒๕ ๐.๗๐ มาก 
3. รู้เท่าทันและปฏบิัติตนให้พ้นจากสิ่งเสพตดิ สิ่งมอมเมา การสูบบหุรี่  อบายมุขต่างๆ ๒๑๗ ๔.๓๕ ๐.๗๗ มาก 
4. ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับก่อนเข้าร่วมโครงการ ๒๑๗ ๔.๒๐ ๐.๘๓ มาก 

5. ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับหลังเข้าร่วมโครงการ ๒๑๗ ๔.๓๔ ๐.๗๘ มาก 

๒. ด้านวิทยากร ๒๑๗ ๔.๓๙ ๐.๐๖ มาก 

1. ความพร้อมของวิทยากรในการให้ความรู้  ๒๑๗ ๔.๔๙ ๐.๖๘ มาก 

๒. วิทยากรมีเทคนิคในการบรรยาย/ภาษาเข้าใจง่ายเหมาะสม ๒๑๗ ๔.๓๐ ๐.๗๑ มาก 

๓. วิทยากรมีความสามารถถ่ายทอดความรู้ตามล าดับขั้นตอนและชัดเจน ๒๑๗ ๔.๕๓ ๐.๗๒ มาก 
๔. การตอบข้อซักถามหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ๒๑๗ ๔.๒๕ ๐.๘๒ มาก 

๓. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ๒๑๗ ๔.๓๘ ๐.๐๓ มาก 

1. รูปแบบกิจกรรมการจัดกิจกรรม ๒๑๗ ๔.๔๔ ๐.๗๐ มาก 

๒. ล าดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรม ๒๑๗ ๔.๒๒ ๐.๗๓ มาก 

๓. ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ๒๑๗ ๔.๓๘ ๐.๗๖ มาก 

๔. เอกสารและสื่อประกอบการจัดกิจกรรม ๒๑๗ ๔.๔๗ ๐.๗๐ มาก 
4. โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ๒๑๗ ๔.๕๐ ๐.๖๕ มาก 

ภาพรวมของการด าเนินโครงการ ๒๑๗ ๔.๓๕ ๐.๒๐ มาก 

คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๕๘ 
 

-   สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
๑. ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตทักษะทางความคิดสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกาย จิตใจ 

 ๒. นักเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญด้านการต่อต้านยาเสพติด 
 ๓. ต้องการให้จัดห้องน้ าเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือให้เหมาะสมและพอเพียงต่อผู้อบรม 

๔. ควรจัดอบรมในฤดูอ่ืนที่ไม่ใช่ฤดูฝน 
๕. อยากให้มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์มากๆ 
๖. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 
๗. กิจกรรมไม่มีความต่อเนื่อง ท าให้การปลูกฝังไม่เป็นไปตามผลที่คาดหวัง 
๘. ห้องน้ าไม่สะอาด และไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้เข้าอบรม 
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๙. กิจกรรมเข้มข้นมาก ท าให้รู้ถึงโทษของยาเสพติด 
๑๐. พระวิทยากรอธิบายได้ชัดเจน สื่อต่างๆ ที่น าเสนอเข้าใจง่าย 
๑๑. ท าให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น 
๑๒. พระอาจารย์มีความเป็นกันเอง อบรมสนุกไม่เครียด 

- ต้องการให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีก คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๕๘ ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 
- ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาจ าเป็นต้องให้ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม โดยการระดมทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาทุกคน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
ผู้ปกครอง ผู้น าศาสนา ผู้น าชุมชน ได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด เป็นการสร้างผู้น า
เยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 

            ๙.๓ เชิงเวลา   
            ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการที่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด   
 
๑๐. งบประมาณด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 งปม.เงินแผ่นดิน                   งปม.เงินรายได้     งปม.อ่ืนๆ...........................(ระบุ)    
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 

๑๑. กิจกรรมการด าเนินงาน 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
ต.ค.

๕๙ 

พ.ย.

๕๙ 

ธ.ค.

๕๙ 

ม.ค.

๖๐ 

ก.พ.

๖๐ 

มี.ค. 

๖๐ 

เม.ย. 

๖๐ 

พ.ค.

๖๐ 

มิ.ย.

๖๐ 

ก.ค.

๖๐ 

ส.ค.

๖๐ 

ก.ย.

๖๐ 

ขั้นวางแผน (P) 
๑. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
๓. แต่งตัง้กรรมการบริหารโครงการ 

        
 
 

    

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑. ประสานโครงการ 
๒. ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนโครงการ 
๓. ด าเนินการตามโครงการที่ก าหนด 

        
 
 
 

    

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
ประเมินผลโครงการ/ประเมินผลความพึงพอใจ 

        
 

    

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
- สรุปผลการด าเนินโครงการพร้อมประชุมเพ่ือ
ปรับปรุงผลจากข้อเสนอแนะเพ่ือใช้วางรูปแบบ
ในการจัดโครงการครั้งต่อไป 
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๑๒. ระยะเวลาด าเนินโครงการ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑๓. สถานที่ด าเนินการ ณ วดักันทรอมใต้ ต าบลกันทรอม อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
 
๑๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 
 ๑) เด็กและเยาวชนตระหนักถึงโทษยาเสพติดและได้ผู้น าเด็กและเยาวชนต้นกล้าดีศรีสังคม 

๒) ได้ส่งเสริมเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการเอาชนะยาเสพติด 
๓) เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด 
๔) เกิดแกนน าในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน 

 ๕) ผู้เข้าร่วมโครงการฯสามารถให้ค าแนะน าเพ่ือน และเยาวชนในชุมชนถึงพิษภัยของยาเสพติดได้ 
๖) ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตทักษะทางความคิดสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกาย จิตใจ 

 
๑๕. การปรับปรุงจากข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

ข้อเสนอแนะปีที่ผ่านมา ผลปรับปรุงจากข้อเสนอแนะในปีท่ีผ่านมา 
๑. การจัดโครงการมีระยะเวลาที่จ ากัด ๑. ในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ได้ให้

ผู้รับผิดชอบโครงการเพิ่มระยะเวลาในการอบรม 
๒. วิทยากรที่มาให้ความรู้เรื่องยาเสพติดยังไม่กล้าที่จะแสดงออก
เต็มที่เพราะมีข้อจ ากัดบางประการ 

๒. คณะวิทยากรได้เพ่ิมกิจกรรมที่มีความหลากหลาย
เหมาะสมกับวัยของเยาวชน 

 
๑๖. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการได้จะน าผลการประเมินไปปรับปรุง และบูรณาการเข้ากับภารกิจอื่นๆ ของ
มหาวิทยาลัยอย่างไร 
 ๑) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษได้เป็นอย่างดี 

๒) ด้านการบริการวิชาการต่อสังคมและด้านส่งเสริมเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการเอาชนะยาเสพติด 
 
 

 
  (พระราชธรรมสารสุธี,ดร.) 
 (พระครูโกศลศาสนวงศ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 


