
คู่มือการจัดทําสรุปรายงานโครงการ 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 
 
 
 

งานนโยบายและแผนงาน 
งานประกันคุณภาพภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนประกอบของการสรุปรายงานโครงการ/กิจกรรม 
 

1.ปกนอก 
2.บันทึกข้อความ 
3.บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
4.ความเป็นมาและความสําคัญ 
5.วัตถุประสงค ์
6.ขอบเขตของการรายงาน 
 6.1 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย  
 6.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 6.3 ขอบเขตด้านพื้นท่ี 
 6.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
7. กลุ่มเป้าหมาย และ กลุ่มตัวอย่าง 
8. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
9. วิธีดําเนินการและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
10. การวิเคราะห์ข้อมูล 
11. สรุปผล 
 - จํานวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
 - งบประมาณท่ีใช้จริง 
 - ผลท่ีเกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม   
 - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
12. ข้อเสนอแนะ 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดระบบการรายงานโครงการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ     
การบริหารจัดการ ระบบสารสนเทศและการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน      
ให้มีมาตรฐานสากลสามารถยืนยันข้อมูลเชิงประจักษ ์ตอบตัวชี้วัดของการประเมินคุณภาพ
การศึกษา จากหน่วยงานภายนอกได้ทุกมิติ ขอให้คุณครูผู้รับผิดชอบได้ยึดถือเป็นแนว
ปฏิบัติ จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรท่ีทรงประสิทธิผล สามารถรับประกันคุณภาพ
ทางการศกึษาของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมได้อย่างแท้จริง 



 

แนวทางการเขียนรายงานโครงการ 
 
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

1. สรุปความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ 
2. ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือ  

การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะหผ์ล  ผลการจัดกิจกรรม  และข้อเสนอแนะในการ
นําไปใช้ประโยชน ์
 
ความเป็นมาและความสําคัญ 
 อธิบายเกี่ยวกับความสําคัญของการจัดทําโครงการ และการประเมินผลโครงการ 
ไม่จํากัดความยาว อธิบายได้ตามความเหมาะสมแต่ก็ไม่ควรจะสั้นเกินไปจนไม่ได้เนื้อความ 
 
วัตถุประสงค์ 
 เป็นการกําหนดวัตถุประสงค์ของการรายงานผล ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หมายถึง รายงานเล่มนีต้้องการศึกษาผลการดําเนินงาน หรือ นําเสนอให้ผู้อ่านทราบใน
เร่ืองใด จึงควรจะระบุคําว่า เพื่อศึกษา... เพื่อประเมิน...เพื่อนําเสนอ  เป็นต้น 
 ตัวอย่างวัตถุประสงค์ของการเขียนรายงานที่ถูกต้อง 

1. เพือ่ศึกษาผลการดําเนินโครงการ/ผลการจัดกิจกรรม........ 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม................... 
3. เพื่อนําเสนอปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการจัดกิจกรรม..... 
4. เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม............................... 
 

ตัวอย่างวัตถุประสงค์ของการรายงานที่ไม่ถูกต้อง 
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ…… 
2. เพื่อให้ครูเห็นความสําคัญของ….. 
3. เพื่อให้เกิดความรัก สามัคคีในหมู่คณะ 
4. เพื่อปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

**สิ่งเหล่านี้เป็นวัตถุประสงค์ของโครงการ ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการรายงานโครงการ** 



 

 
กลุ่มเป้าหมาย  

กลุ่มเป้าหมาย  คือ กลุ่มประชากรท้ังหมดท่ีเป็นเป้าหมายของการจัดกิจกรรมหรือ
โครงการนั้นๆ บางโครงการสามารถระบุกลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจนได ้ในขณะท่ีบางโครงการ
อาจไม่สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นจํานวนชัดเจน ให้ประมาณค่าท่ีคาดว่าจะสามารถ
มาร่วมกิจกรรมได ้แต่ต้องระบุจํานวนไว้ 

กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
1. ผู้บริหาร และข้าราชการครู จํานวน 55 คน 
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จํานวน 85 คน 
กลุ่มเป้าหมายทีไ่ม่ชัดเจน (ประมาณค่าที่คาดว่าจะเป็นไปได้) 
1. พ่อค้า ประชาชน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 500 คน 
2. ผู้ปกครองนักเรียน จํานวน  800 คน  

 
กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง กลุ่มท่ีถูกคัดเลือกมาใช้ในการประเมินผลการจัดกิจกรรมใน
คร้ังนั้น ซึ่งอาจไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายท้ังหมด เช่น โครงการจัดอบรมนักเรียน ม.1              
มีกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 85 คน แต่เลือกสุ่มมาทําการประเมินโครงการหรือตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 30 คน จัดว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีให้ข้อมูล 
 
ด้านเนื้อหา 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา หมายถึง สิ่งท่ีสนใจจะศึกษา หรือ ต้องการนําเสนอในรายงาน
ให้ผู้อ่านทราบ เช่น  จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  งบประมาณท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม 
ลักษณะการจัดกิจกรรม ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น 
 
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  เช่น แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ
แบบสังเกต แบบสํารวจรายการ อาจไม่ต้องระบุรายละเอียดเหมือนรายงานการวิจัย      
แต่ให้ระบุคร่าวๆ ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร  และ จํานวนกี่ข้อ 
 



 

วิธีดําเนินการและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  อธิบายขั้นตอนการของจัดกิจกรรมในภาพรวมตั้งแต่การวางแผน การดําเนินการ
ตามแผน การประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนา ตลอดจนวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล    
ยังไม่ต้องระบุรายละเอียดของการจัดกิจกรรม ให้นําเสนอในขั้นตอนของการสรุปผล หรือ 
อาจจะนําไปไว้ในภาคผนวกก็ได ้
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

1. วิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยการสังเกตสิ่งท่ีเกิดขึ้นจริง การสัมภาษณ์ และ 
สรุปผลท่ีได้จากการสังเกต หรือ สัมภาษณ์ 

2. วิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยการใช้ค่าทางสถิตเิช่น ความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ร้อยละความก้าวหน้า  t-test  เป็นต้น 
 
สรุปผล 

1. นําเสนอจํานวน และ ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เทียบกับกลุ่มเป้าหมาย 
ท่ีกําหนด แบ่งได้เป็นหลายลักษณะ ดังนี ้

 1 .1  กรณี ท่ีสามารถตรวจสอบผู้ เข้า ร่วมกิจกรรมได้ชัดเจนสามารถ
เปรียบเทียบค่าทางสถิติได้เลย เช่น นักเรียน ม.1 จํานวน 85 คน เข้าร่วมกิจกรรม 80 คน 
คิดเป็นร้อยละ 94.12 

 1.2  กรณีท่ีไม่สามารถตรวจสอบผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ชัดเจนให้ประมาณค่า
จากการสังเกต เทียบกับเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ในโครงการ  เช่น กําหนดเป้าหมายในการจัด
กิจกรรมไว้ว่าจะมีผู้มาร่วมกิจกรรม 500 คน จากการสงัเกตพบว่าจํานวนมากกว่า 500 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 แต่ถ้าพบว่ามีประมาณ 450 คน คิดเป็นร้อยละ 90 เป็นต้น  
      1.3  กรณีท่ีไม่ได้กําหนดเป้าหมายเป็นคน ให้ระบุจํานวน เช่น เก้าอี้จํานวน 50 
ตัว, อาคารจํานวน 1 หลัง, หอ้งจํานวน 5 ห้อง, หนังสือจํานวน 500 เล่ม  เป็นต้น 
 

2. นําเสนองบประมาณที่ใช้จริง ผู้จัดกิจกรรมและผู้ประเมินโครงการต้องเป็น 
ผูเ้ก็บรวบรวมรายจ่ายท่ีใช้จริงในแต่ละกิจกรรม และนําเสนอฝ่ายบริหาร 
 



 

3. ผลที่เกิดข้ึนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
เป็นการรายงานผลการดําเนินโครงการว่าจัดกิจกรรมไปแล้ว ก่อให้เกิด 

ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการท่ีกําหนดไว้หรือไม่ โดยปกติการสรุปผลจะใช้
ข้อมูลทางสถิติท่ีเชื่อถือได้ เช่น จัดอบรมให้ความรู้นักเรียนเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งก็ควรจะมีการ
วัดผลด้วยการทดสอบความรู้ เปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการอบรม หรือ 
เปรียบเทียบความรู้หลังการอบรมกับเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ เป็นต้น 
 แต่การรายงานผลโครงการในโรงเรียนสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม      
ให้นําเสนอผลการจัดกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นโดยการรายงานเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพได้ เช่น      
จดัอบรมนักเรียน รณรงค์ให้ความรู้นักเรียน จัดอบรมครู อาจจะไม่ได้มีการทดสอบความรู้ 
แต่ให้รายงานว่าได้จัดกิจกรรมท่ีนักเรียนได้รับความรู้ หรือ เนื้อหาสาระใดบ้าง หรือให้
นําเสนอผลการจัดกิจกรรมต่างๆ ว่าจัดกิจกรรมใดไปบ้าง แล้วสรุปว่า สามารถดําเนินการ
ได้ตามท่ีกําหนดไว้หรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคใดเกิดขึ้นระหว่างการจัดกิจกรรมบ้าง  
 

4. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
โดยหลักการประเมินโครงการ การศึกษาความพึงพอใจของผู้ท่ีสามารถตอบ 

แบบสอบถามได้ (ยกเว้นเด็กเล็ก/คนชรา/คนท่ีอ่านหนังสือไม่ออก) ควรจะใช้มาตร
ประมาณค่า 5 ระดับและใชค้่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล แต่
เนื่องจากการประกันคุณภาพการศึกษาในปัจจุบัน นิยมวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เป็นร้อยละ ดังนั้น จึงกําหนดแนวปฏิบัติของการประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมของ
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เป็น 2 ลักษณะ คือ ใช้แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ 
และ ถามความพึงพอใจในภาพรวมอีก 1 ข้อ นํามาคํานวณเป็นร้อยละ เช่น 
 

ท่ี รายการประเมิน มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1 สถานท่ีมีความเหมาะสม      
2 ระยะเวลาเหมาะสม      
3 วิทยากรเหมาะสม      
 
ความพึงพอใจโดยรวม (   ) มากท่ีสุด  (  ) มาก   (  )  ปานกลาง  (  ) น้อย  (  ) น้อยท่ีสุด 



 

ตัวอย่าง 
สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 

รณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข 
วันท่ี 26 - 27 มิถุนายน 2557  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

โดย 
คณะกรรมการสภานักเรียน  

ร่วมกับ งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

 
 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 



 

 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  
ท่ี     วันท่ี   14 กรกฎาคม  พ.ศ.  2557 
เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข 

เรียน    ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
  

ตามท่ีงานสภานักเรียน ร่วมกับ งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด กลุ่มงานกิจการ
นักเรยีน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข เนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก  
ในวันท่ี 26 – 27 มิถุนายน 2557 นั้น บัดนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ดําเนินการเสร็จสิ้น               
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการดําเนินงานจึงขอรายงานผลการจัดกิจกรรมให้ท่านได้รับทราบ     
ตามรายละเอียดท่ีแนบมาด้วยนี ้

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 
 
 
                                             ลงชื่อ 
    (นายอนุวัฒน์   อ่ินคํา ) 
  ประธานสภานักเรียน 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

 



 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

รายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดและ
อบายมุข โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ประจําปีการศึกษา 2557 และศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการรณรงค์ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน ครู บุคลากร เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน         
และประชาชนในเขตเทศบาลและอําเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
จํานวน 142 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกการสังเกตและสัมภาษณ์เก่ียวกับ
การจัดกิจกรรม แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต            
การสัมภาษณ์และใช้แบบสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมูลตามสภาพจริงท่ีสังเกตได้  ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย           
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   และวิเคราะห์เนื้อหา สรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี ้

1. ผลการจัดกิจกรรมรณณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข จัดข้ึนในวันท่ี 26 – 27 มิถุนายน  
พ.ศ. 2557 มีผู้ร่วมกิจกรรม โดยรวมคิดเป็นร้อยละ  94.15 ประกอบด้วย ผู้บริหารและครู ร้อยละ 91.23  
นักเรียน คิดเป็นร้อยละ 91.23 และพ่อค้า ประชาชนในเขตเทศบาลและอําเภอเชียงแสน ร้อยละ 100           
ใช้งบประมาณในการดําเนินงาน  จํานวน  2,275 บาท  มีกิจกรรมท่ีดําเนินการ ได้แก่ การแถลงนโยบายในการ
ต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุขจากฝ่ายบริหาร  การให้ความรู้เก่ียวกับความเป็นมาของวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
การอบรมโทษภัยของ ยาเสพติด  เกม เพศสัมพันธ์ และภาวะโภชนาการเกิน การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดโดย 
รองสารวัตรฝ่ายปราบปรามยาเสพติด จากสถานีตํารวจภูธร อําเภอเชียงแสนและ กิจกรรมเดินขบวนรณรงค์
ต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุขจากโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  ถึงหน้าท่ีว่าการอําเภอเชียงแสน การจัด
กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด จากกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 142 คน พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  กลุ่มตัวอย่างท่ีมีความพึงพอใจในระดับ
มากข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ........  และจากการสัมภาษณ์ประชาชนในชุมชน จํานวน 20 คน พบว่า ทุกคนมีความ
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ และต้องการให้โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเป็นประจําทุกปี   

ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมคือ  
1. ควรมีการจัดกิจกรรมรณรงค์เป็นประจําทุกป ี และมีกิจกรรมให้นักเรียน เช่น  

การประกวดคําขวัญ ประกวดวาดภาพ ประกวดเรียงความต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น 
2. ควรมีการวางแผนจัดเตรียมน้ําดื่ม หรือ ขอความร่วมมือจากประชาชนในการเตรียมน้ํา 

ให้กับนักเรียนตลอดเส้นทาง  
 

 
 
 



 

สรุปรายงานการจัดกิจกรรมรณรงค์ตอ่ต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข 
 

ความเป็นมาและความสําคัญ 
สิ่งเสพติด เป็นปัญหาระดับชาติและระดับโลกท่ีทวีความรุนแรงข้ึนทุกวัน เยาวชนเป็นกลุ่ม 

เสี่ยงท่ีจะเกิดปัญหาสิ่งเสพติดมากท่ีสุด ในปัจจุบันปัญหาสิ่งเสพติดได้ขยายขอบเขตกว้างข้ึนไม่เฉพาะแต่
ยาเสพติดเท่านั้น ยังรวมไปถึงอบายมุขอ่ืนๆ เช่น เกม การพนัน การมีเพศสัมพันธ์ หรือการรับประทาน
อาหารท่ีมีผลต่อสุขภาพ เป็นต้น สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการบั่นทอนทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก
การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดจึงจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทุกภาคส่วนของสังคม 
แนวทางหนึ่งท่ีจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดได้ คือ การรณรงค์ให้ความรู้ถึงพิษภัยอันตรายของ
สิ่งเสพติด 
 งานสภานักเรียน ร่วมกับงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดและอบายมุข โรงเรียนเชียงแสน
วิทยาคม ได้เห็นความสําคัญของการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวัน
ต่อต้านสารเสพติดโลก ซึ่งตรงกับทุกวันท่ี 26 มิถุนายน ของทุกปี  เพ่ือให้ทราบความสําเร็จของการจัด
กิจกรรม ดังนั้น คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลจึงได้ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานให้กับฝ่ายบริหารให้รับทราบ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข ในการดําเนินงานปีต่อไป 
  

วัตถุประสงค์  
1.  เพ่ือศึกษาผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข โรงเรียนเชียงแสน

วิทยาคม ประจําปีการศึกษา 2557 ด้านจํานวนผู้ร่วมกิจกรรม  งบประมาณท่ีใช้และรูปแบบการจัดกิจกรรม 
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข 
 

ขอบเขตการรายงาน 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  

 1.1  ผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ ประกอบด้วย จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม งบประมาณท่ีใช้
รูปแบบของการจัดกิจกรรมและบรรยากาศโดยรวม 

 1.2 ความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข   
 2.  ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย 

   กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน ครู บุคลากร โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม และประชาชน           
ในเขตเทศบาลอําเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย   

3. ขอบเขตด้านพื้นท่ี 
  พ้ืนท่ีในการจดักิจกรรมในโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม และ ถนนในเขตเทศบาลอําเภอเชียงแสน 
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
    ดําเนินการในวันท่ี 26 - 27 มิถุนายน 2557  



 

กลุ่มเป้าหมาย และ กลุ่มตัวอย่าง 
 1. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร ครู จํานวน 57 คน  นักเรียน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

จํานวน 1,175 คน  และพ่อค้า ประชาชน  ในเขตเทศบาลและอําเภอเชียงแสน  จํานวน 1,000 คน      
   2.  กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม ได้แก่ นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 142  คน 

ประชาชน จํานวน 20 คน  ได้จากการเลือกแบบสะดวก (Convenience sampling) โดยแจกแบบสอบถาม
เฉพาะผู้ท่ีสามารถตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนได้อย่างสะดวกไม่ยุ่งยาก และสัมภาษณ์
เฉพาะประชาชนท่ีร่วมกิจกรรมการรณรงค์  

 

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1.  แบบบันทึกการสังเกตผลการจัดกิจกรรมการรณรงค์ เป็นแบบบันทึกอย่างไม่เป็นทางการ 
สร้างข้ึนโดยการกําหนดประเด็นสําคัญท่ีสามารถสังเกตและบันทึกข้อมูลได้ เช่น จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
บรรยากาศของการจัดกิจกรรม เป็นต้น 
 2.  แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข 
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 10 ข้อ สอบถามความพึงพอใจเก่ียวกับ
การจัดกิจกรรมโดยท่ัวไป เช่น วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม กิจกรรมการรณรงค์  ข้ันตอน พิธีการ วัน 
เวลา สถานท่ี ประโยชน์ท่ีได้รับ ความรู้ท่ีได้รับ เป็นต้น 
 

วิธีดําเนินการและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.  ประชุม วางแผนจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข    
2.  ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าท่ีตํารวจ เทศบาล และวิทยากรการอบรม 
3.  ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรม 
4.  จัดกิจกรรมรณรงค์ตามกําหนดการณ์ท่ีวางไว้ 

 5.  ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมโดยการสังเกต การสัมภาษณ์ และใช้แบบสอบถาม 
6.  บันทึกผลการสังเกตและเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืน 

 7.  วิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้ สรุปผล 
 8.  นําเสนอฝ่ายบรหิารและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  วิเคราะหผ์ลการจัดกิจกรรมโดยตรวจสอบจํานวนและร้อยละของผู้ร่วมกิจกรรม  ตรวจสอบ
การใช้งบประมาณและสังเกตบรรยากาศการจัดกิจกรรมโดยภาพรวม  
 2    วิเคราะห์ผลการสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมรณรงค์ โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูล คํานวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 



 

สรุปผลการดําเนินงาน 
 

ตอนท่ี 1 ผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข 
 
ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

ตําแหน่ง เป้าหมาย เข้าร่วมจํานวน ร้อยละ 
1.ผู้บริหารและครู 57  คน 52  คน 91.23 
2.นักเรียน 1,175 คน 1,072   คน 91.23 
3.พ่อค้า ประชาชน 1,000 คน มากกว่า 1,000 คน 100.00 

เฉลี่ยรวม 94.15 
 
 จากตาราง 1 พบว่า ผู้ร่วมกิจกรรมโดยรวมเฉลี่ย ร้อยละ 94.15 จําแนกเป็น ผู้บริหารและครู   
ร้อยละ 91.23  นักเรียน ร้อยละ 91.23 และ พ่อค้า ประชาชน ร้อยละ 100 
 
ตาราง 2 แสดงงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 
 

ท่ี รายการ ราคาต่อหน่วย จํานวน รวมราคา 
1 ป้ายไวนิลรณรณงค์ ขนาด  1.5 x 3 เมตร 675 1 675 
2 ของท่ีระลึกตอบแทนวิทยากร 250 2 500 
3 อุปกรณ์ตกแต่งขบวนรณรงค์ 1,000 1 1,000 
4 เอกสาร แบบประเมิน รายงานผล 1 100 100 

รวม  (สองพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 2,275 
 
 จากตาราง 2 พบว่า การจัดกิจกรรมรณรงค์ครั้งนี้ใช้งบประมาณท้ังสิ้น จํานวน 2,275 บาท   
 
 
 
 
 
 
 



 

รูปแบบการจัดกิจกรรม 
 

วันท่ี 26 มิถุนายน 2557  เวลา 07.50 – 08.30 น. 
- ตัวแทนสภานักเรียนอ่านประวัติความเป็นมาของวันต่อต้านสารเสพติดโลก  
- นายวรวัติ  กิติวงค์  รองผู้อํานวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียนอ่านคําแถลงนโยบาย 

การต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข 
- นักเรียนทําสมาธิ รับฟังพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

เก่ียวกับโทษภัยของยาเสพติด จากเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน 
 
  วันท่ี 27 มิถุนายน 2557  เวลา  12.00 – 16.30 น. 

- นักเรียนพร้อมกันท่ีหอประชุม ชมการแสดงดนตรีต่อต้านยาเสพติดจากกลุ่มนักเรียน 
- นายวรวัติ กิติวงค์ รองผูอํ้านวยการกล่าวเปิดกิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาว 

ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข พร้อมท้ังบรรยายพิเศษเก่ียวกับโทษภัยของยาเสพติด  เกม เพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร และการบริโภคอาหารเกินความจําเป็น 

- รองสารวัตรฝ่ายปราบปราม สถานีตํารวจภูธร อําเภอเชียงแสนให้ความรู้เก่ียวกับ 
มาตรการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 

-  คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนรวมกันหน้าเสาธง รว่มเดินขบวนรณรงค์ต่อต้าน 
สิ่งเสพติดไปตามถนนพหลโยธินผ่านโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ตลาด  สถานีตํารวจภูธร หน้าท่ีว่าการ
อําเภอ และวนกลับมาท่ีโรงเรียน โดยมีรถนําขบวนของเจ้าหนา้ท่ีตํารวจ  เทศบาล  โยธวาฑิต  นักศึกษาวิชา
ทหาร ขบวนแฟนซี และขบวนรณรงค์   มีประชาชนรอบชุมชนร่วมชมขบวนเต็มท้ังสองข้างทางมากกว่า 1,000 
คน  ผลการจัดกิจกรรมดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงคต์่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข 
 

ตารางท่ี 3  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพ จํานวน ร้อยละ 

1.  เพศ 
      1.1 ชาย 
      1.2 หญิง 

 
46 
96 

 
32.39 
67.61 

2. สถานภาพ 
     2.1   ครู   
     2.2   นักเรียน 

 
7 
135 

 
4.93 
95.07 

จากตาราง 3 พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 67.61 เพศชาย    
ร้อยละ 32.39  ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน ร้อยละ 95.07 เป็นครู ร้อยละ 4.93  
 
ตารางท่ี 4 ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเข้าร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข 
   

ข้อ ประเด็นการประเมิน  X  S.D. ระดับ 

1 กิจกรรมการแถลงนโยบาย รณรงค์หน้าเสาธง 4.03 .790 มาก 
2         พิธีการและกิจกรรมรณรงค์ให้ความรูใ้นหอประชุม 4.06 .832 มาก 
3 การแสดงดนตรีต่อต้านยาเสพติดของนักเรียน 4.24 .753 มาก 
4 วัน เวลาในการจัดกิจกรรม 4.05 .766 มาก 
5 สถานท่ีในการจัดกิจกรรม 4.04 .798 มาก 
6 ระบบเสยีงและการประชาสัมพันธ ์ 3.89 .722 มาก 
7 ความเหมาะสมของระยะทางในการเดินขบวนรณรงค์ 3.95 .863 มาก 
8 การมีส่วนร่วมของครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรม 4.08 .884 มาก 
9 กิจกรรมรณรงค์นี้ทําให้ท่านตระหนักในโทษภัยของสารเสพติด 4.17 .733 มาก 
10  กิจกรรมรณรงค์ครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย 4.43 .728 มาก 
 รวม  4.09 .667 มาก 

 

 จากตาราง 4 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข ในระดับมาก ( X  = 4.09) ประเด็นท่ีพึงพอใจสูงท่ีสุด ได้แก่ กิจกรรม
ครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย  ( X  = 4.43)  รองลงมาได้แก่ การแสดงดนตรีต่อต้านยาเสพติด
ของนักเรียน ( X  = 4.24) ประเด็นท่ีเห็นด้วยต่ําท่ีสุด ได้แก่ ระบบเสียงและการประชาสัมพันธ ์     
( X  = 3.89)   
 



 

ตาราง 5 ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมโดยภาพรวม 
 

ข้อ ประเด็นการประเมิน  จํานวน ร้อยละ 
1 ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม 

มากท่ีสุด 
มาก 
ปานกลาง 
น้อย 
น้อยท่ีสุด 

 
54 
58 
15 
7 
8 

 
38.03 
40.85 
10.56 
4.93 
5.63 

 
 จากตาราง 5 พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป     
คิดเป็นร้อยละ 78.88 
 
สรุปผลการจากการสังเกตและสัมภาษณ์ผู้ร่วมกิจกรรม 
 จากการสังเกตการจัดกิจกรรมท้ังในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา และการสัมภาษณ์
ความคิดเห็นจากประชาชนท่ีได้ชมขบวนของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จํานวน 20 คน  พบว่า ส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจกับการรณรงค์ของนักเรียน รู้สึกประทับใจ สนุกสนานและตื่นเต้นท่ีเห็นขบวน
แฟนซีของนักเรียนทําให้ชาวบ้านได้ตระหนักในโทษภัยของยาเสพติด  
 ปัญหาอุปสรรคของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือ ช่วงเย็นและช่วงเช้าก่อนการจัดกิจกรรมใน
โรงเรียนมีฝนตกหนักมาก พ้ืนสนามเปียก แต่ฝนได้หยุดตกลงไปก่อนจึงสามารถจัดกิจกรรมต่อได้  
และในช่วงของการเดินขบวนของนักเรียน ไม่มีน้ําดื่มสําหรับนักเรียน  
 
ข้อเสนอแนะ 

3. ควรมีการจัดกิจกรรมรณรงค์เป็นประจําทุกป ี และมีกิจกรรมให้นักเรียน เช่น  
การประกวดคําขวัญ ประกวดวาดภาพ ประกวดเรียงความต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น 

4. ควรมีการวางแผนจัดเตรียมน้ําดื่ม หรือ ขอความร่วมมือจากประชาชนในการเตรียมน้ํา 
ให้กับนักเรียนตลอดเส้นทาง  

 
 
 
 
 
 



 

รูปภาพประกอบกิจกรรมต่อต้านสิ่งเสพตดิและอบายมุข 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
        การรณรงค์หน้าเสาธง                                    ฝ่ายบริหารแถลงนโยบายต้านสิ่งเสพติด 

 
 
 
 
 
 
 
เปิดโครงการสถานศึกษาสีขาว                อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสารเสพติด 
 

 
 
 
 
 
 
ให้ความรู้โดยเจ้าหน้าท่ีตํารวจ                                       การแสดงดนตรีต่อต้านยาเสพติด 



 

ภาพประกอบกิจกรรมการเดินรณรงค์ 
 
 
 
 
 
 

 
   เตรียมพร้อมท่ีหน้าเสาธง    เคลื่อนขบวนออกจากโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

นําขบวนโดยวงโยธวาฑิต                                             ขบวนนักศึกษาวิชาทหาร 

 
 
 
 
 

 
           
       
    ขบวนแฟนซ ี     ขบวนรณรงค์รงค์ไปตามชุมชน 



 

คํากล่าวรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 
ของคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 
 ด้วยสภาพปัญหายาเสพติดท่ีส่งผลให้มีผู้ได้รับความเดือดร้อนท้ังทางตรง และ
ทางอ้อมเป็นจํานวนมาก ทําให้นานาประเทศพยายามร่วมมือกัน เพื่อหาทางหยุดย้ังปัญหา
ยาเสพติด จนกระท่ังท่ีประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ยาในทางท่ีผิดและการลักลอบ
ใช้ยาเสพติด  ได้มีมติให้เสนอสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ กําหนดวันท่ี 26 
มิถุนายนของทุกปีเป็น "วันต่อต้านยาเสพติดโลก"  เพื่อให้ประชาชนท่ัวโลกได้ตระหนักถึง
ความร้ายแรงของปัญหายาเสพติด 

ประเทศไทยได้ให้ความสําคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่าง
ต่อเนื่องภายใต้กิจกรรม “คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด” สําหรับปี 2557 
สํานักงาน ป.ป.ส. กําหนดคําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก“สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ 
ได้ลูกหลานกลับคืน”เพื่อให้ทุกภาคส่วนนําไปใช้ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และ        
จัดกิจกรรม ต่อต้านยาเสพติด  

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด จึงได้จัดทํา
โครงการสถานศึกษาสีขาวต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุขขึ้น  โดยมีกิจกรรมมากมาย     
เช่น กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมป้องกันเฝ้าระวังปัญหา ยาเสพติด การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนทํากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ทําความดีเพื่อ
สังคม ขอให้นักเรียนทุกคนร่วมมือร่วมใจกันต่อต้านยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ อย่าง
จริงจัง เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมของเราให้เป็นสังคมท่ีดีงามตลอดไป 

  
 
 
 
 
 

 
 



 

นโยบายโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมในการต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข 
แถลงนโยบายวันที่ 26 มถิุนายน พ.ศ. 2557  

 

ประเทศไทยได้กําหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และมอบนโยบายให้
กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
กําหนดมาตรการป้องกันนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพตดิ รู้จักวิธีปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาท่ีไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้คืน
สู่สังคมได้อย่างปกติ  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จึงได้กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์  
การป้องกันปัญหา สิ่งเสพติดและอบายมุขในสถานศกึษา ดังนี ้
 
นโยบายการต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข 

1. ขับเคลื่อนเร่ืองการป้องกันสิ่งเสพติดและอบายมุขให้เป็นวาระสําคัญของ 
สถานศึกษายกระดับคุณภาพโรงเรียนให้เป็นต้นแบบสถานศึกษาสีขาว ระดับ ดีเด่น  

2. ป้องกันนักเรียนกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยงให้ห่างไกลและไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิง่เสพติด  
และส่งเสริมกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถของนักเรียน 

3. เปิดโอกาสให้นักเรียนท่ีเคยเสพ หรือเคยเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดได้กลับตัว 
กลับใจ ให้อภัย ให้ความรัก ความปรารถนาดีระหว่างครูกับศิษย์ และเพื่อนกับเพื่อน 

4. สร้างเครือข่าย ขยายองค์ความรู้ แนวทางการป้องกันปัญหายาเสพติดจาก 
สถานศึกษาสู่ชุมชน ให้สามารถจัดการกับปัญหายาเสพติดได้อย่างย่ังยืน 
 

ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหายาเสพติดของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม นําวิชาการต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข  

ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ขัดเกลาจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดี รู้จักบาป รู้จักบุญ รู้จักกฎ      
แห่งกรรม ส่งเสริมการทําความดี ท้ังทางกาย วาจา และจิตใจ 

2. บูรณาการการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและการป้องกันยาเสพติด 
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 



 

3. จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมความสามารถนักเรียนท้ังศลิปะ ดนตรี กีฬา 
 และวิชาการ ให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและ
อบายมุข 

4. การแก้ไขนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  เปิดโอกาสให้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีของสังคม 
และมาตรการเฝ้าระวังไม่ให้ปัญหาสิ่งเสพติดแพร่ระบาดในโรงเรียน โดยอาศัยความร่วมมือ
ของทุกฝ่าย 
 ขอให้คณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ร่วมมือร่วมใจกันใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาอย่างจริงจัง  น้อมนําเอา
หลักธรรมคําสอนแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  พระศาสดาแห่งศาสนาท่ีตนนับถือ และ
พระราชดํารัส  ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชไปสู่การประพฤติปฏิบัติ 
ให้เป็นคนดีของสังคม พัฒนาตนเองให้ก้าวสู่ทางแห่งความเจริญ พัฒนาครอบครัว ชุมชน
และเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าย่ิงๆขึ้นไป  
 
 
 

      นายวรวัติ  กิติวงค ์
     รองผู้อํานวยการ ปฏิบัติราชการแทน 
     ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข 
          วันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  

......................................................................................................................................................... 
คําช้ีแจง ทําเคร่ืองหมาย / ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป   
1.  เพศ   

(   )   ชาย  (   ) หญิง 

2.  สถานะภาพ 

  (   )  ครู        (   ) นักเรียน     (   ) อื่นๆ........... 

  

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข 

 

 
ข้อ 

 
รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1 กิจกรรมการแถลงนโยบาย รณรงค์หน้าเสาธง      

2         พิธีการและกิจกรรมรณรงค์ให้ความรูใ้นหอประชุม      

3 การแสดงดนตรีต่อต้านยาเสพติดของนักเรียน      

4 วัน เวลาในการจัดกิจกรรม      

5 สถานท่ีในการจัดกิจกรรม      

6 ระบบเสียงและการประชาสัมพันธ ์      

7 ความเหมาะสมของระยะทางในการเดินขบวนรณรงค์      

8 การมีส่วนร่วมของครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรม      

9 กิจกรรมรณรงค์นี้ทําให้ท่านตระหนักในโทษภัยของสารเสพติด      

10  กิจกรรมรณรงค์ครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย      

ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโดยภาพรวม 

(  ) มากที่สุด    (  ) มาก   (   )  ปานกลาง   (   )  น้อย    (   )  น้อยที่สุด 

 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
.............................................................................................................................................

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



 

 
 
 

คําสั่งโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
ท่ี ๑๒๗/๒๕๕๗  

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข 
----------------------------------------- 

เนื่องด้วยโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จะได้จัดให้มีกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดและ
อบายมุขในสถานศึกษาและในชุมชน  เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี ๓/๒๕๔๖ ลงวันท่ี ๗ 
กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอํานาจการบัญชาข้าราชการครู และลูกจ้างปฏิบัติหน้าท่ีในสถานศึกษา
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ดังนี ้

 
คณะกรรมการอํานวยการ 

๑. นายสุเมธ  เจตปิยะวัฒน ์  ประธานกรรมการ 
๒. นายรัชธีรินทร ์ รักนา   รองประธานกรรมการ 
๓. ว่าท่ีร้อยตรีคฑาวุธ ใจจุมปา   กรรมการ 
๔. นางก่ิงกาญจน์ ใจจุมปา   กรรมการ 
๕. นายวรวัต ิ  กิติวงค์   กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าท่ี  ๑. ให้คําปรึกษา แนะนํา อํานวยความสะดวกในการดําเนินงานโครงการให้เป็นไปด้วย 

  ความเรียบร้อย 
 ๒. กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 
คณะกรรมการดําเนินงาน 

๑. นายวรวัต ิ  กิติวงค์   ประธานกรรมการ 
๒. นายธวัชชัย  อุ่นกาศ   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสายรุ้ง  รักษาดี   กรรมการ 
๔. นายมนัส  ทองคํา   กรรมการ 
๕. นายชาติชาย  ไตรพิริยะ  กรรมการ 
๖. นายอรรณพ  คํามีสว่าง  กรรมการ 

 



 

๗. นายปรเมษฐ์  อินเขียว   กรรมการ 
๘. นางแสงเดือน   จิเรณุวัฒน ์  กรรมการ 
๙. นางวิภา  กันสีเวียง  กรรมการและเลขานุการ  
๑๐. นางสาวรตินันท์ ตั้งเพียร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๑. นายณัฐกร  ทูลศิร ิ   กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

  
 
หน้าท่ี ๑.  วางแผนการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข  
 ๒.  ประสานงานในระดับชั้น เจ้าหน้าท่ีตํารวจ  เทศบาลตําบลเวียงแสนและหน่วยงาน        
ท่ีเก่ียวข้องในการจัดกิจกรรมรณรงค์ 
  ๓. กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
คณะกรรมการควบคุมขบวนรณรงค ์

๑. นายธวัชชัย  อุ่นกาศ   ประธานกรรมการ 
๒. นางวิภา  กันสีเวียง  รองประธานกรรมการ 
๓. นายกฤษณ์  ณ ลําปาง  กรรมการ 
๔. นางสมศรี  สวัสด ี   กรรมการ 
๕. หัวหน้าระดับ    กรรมการ 
๖. ครูท่ีปรึกษา     กรรมการ 
๗. คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการ 
๘. นายณัฐกร  ทูลศิร ิ   กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าท่ี ๑.   จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ป้ายรณรงค์ วงโยธวาฑิต นักศึกษาวิชาทหารและรูปแบบ 

     การเดินขบวนรณรงค์ของนักเรียน แต่ละระดับชั้น 
 ๒.   ควบคุม ดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยของนักเรียนตลอดเส้นทางการเดิน 

     รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
 
คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

๑. นายณัฐกร  ทูลศิร ิ   ประธานกรรมการ 
๒. นายธีรยุทธ  มาถา   กรรมการ 
๓. นายอรรถพล  อินต๊ะสืบ  กรรมการ 



 

๔. คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการ 
๕. นางสาวรัตตินันท์ ตั้งเพียร   กรรมการและเลขานุการ 

 
หนา้ท่ี   ๑. บันทึกภาพถ่ายการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
 ๒. จัดทําแบบสอบถาม ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรม   
 ๓. จัดทํารูปเล่มรายงานผลการประเมิน นําเสนอฝ่ายบริหาร  
 

ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สําเร็จตาม
วตัถุประสงค์  และทันตามกําหนดเวลา 
 
  ท้ังนี้    ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง  ณ  วันท่ี    ๙    เดือน   มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

               (นายสุเมธ    เจตปิยะวัฒน์) 

               ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม   
 

 


