
1. ช่ือโครงการ: ตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพติดนักเรียนนักศึกษา 
ผูประสานงาน ชื่อ-นามสกุล :  นางวาสนา  สิทธิแกว 
ตําแหนง : หัวหนางานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
โทรศัพทมือถือ : 081-0463570                      
 

2. ความสัมพันธสอดคลองของโครงการ 
1) ดานความพอประมาณ 

มีการวางแผนการดําเนินงานในการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี มี
บุคลากรท่ีรับผิดชอบในการตรวจสุขภาพกําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการตรวจสุขภาพ ตลอดจนมีการ
ประสานงานกับหนวยงานภายนอก เพ่ือทําการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษาประจําป ท้ังนี้เพ่ือใหเกิด
ประโยชนและเกิดความคุมคา 

2) ดานการมีเหตุผล 
เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ท้ังทางดาน

สุขภาพรางกาย จิตใจ เปนการลดปญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา สามารถอยูในสังคมไดอยาง
มีความสุข และเปนพลเมืองท่ีดีของชาติตอไป 

3) ดานการมีภูมิคุนกันท่ีดี 
เปนแนวทางหนึ่งท่ีสามารถชวยสรางภูมิคุมกันอยางม่ันคงใหแกนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค

อุทัยธานี สามารถคัดกรองโรคกอนท่ีจะมีอาการแสดงออกมาใหเห็น เพ่ือหาแนวทางปองกันโรค ลดปจจัย
เสี่ยงตาง ๆ เชน การใชสารเสพติดท่ีอาจทําใหเปนอันตรายตอสุขภาพ โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตาง ๆ ให
ถูกตอง ตลอดจนเปนการเปองกันและแกไขปญหาการออกกกลางคันของนักเรียน ศึกษา 

4) เง่ือนไขความรู 
นักเรียน นักศึกษา มีทักษะในการดํารงชีวิตท่ีถูกตอง มีภูมิคุมกันในการสรางความเขมแข็งท้ังทางดาน

รางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม 
5) เง่ือนไขคุณธรรม 

นักเรียน นักศึกษา มีพฤติกรรมการดูแลตนเองไดอยางเหมาะสม ปฏิบัติตนอยูในกรอบประเพณีอันดี
งาม สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข เปนพลเมืองท่ีดีของชาติตอไป 

6) สังคม 
นักเรียน นักศึกษา มีภูมิคุมกันในการสรางความเขมแข็งดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม 

สามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ลดปญหาการออกกลางคัน พรอมท่ีจะเปนกําลังท่ีสําคัญ
ของชาติตอไป 

7) เศรษฐกิจ 
มีการใชงบประมาณในการดําเนินงานอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 

8) ส่ิงแวดลอม 
มีการรณรงคและประชาสัมพันธเพ่ือใหครู อาจารย และเจาหนาท่ีอยูในสภาพแวดลอมท่ีดี เพ่ือเปน

การสงเสริมใหครูอาจารยเจาหนาท่ีมีสุขภาพรางกายท่ีสมบูรณแข็งแรง 
9) วัฒนธรรม 

มีการรณรงคและประชาสัมพันธ เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาอยูในสภาพแวดลอมท่ีดี เพ่ือเปนการ
สงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพรางกายท่ีสมบูรณและแข็งแรง เปนการเพ่ิมคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 
 
 



3. หลักการและเหตุผล: 
ตามท่ีงานสวัสดิการนักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ไดเห็นคุณคาและประโยชนของการ

ตรวจสุขภาพนักเรียน-นักศึกษา จึงไดจัดทําโครงการตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพติดของนักเรียน-
นักศึกษาประจําปข้ึน โดยทําการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต รวมท้ังทําการตรวจหาสารเสพติดตาง ๆ 
จากหนวยงานภายนอก เพ่ือเปนแนวทางในการปองกันแกไขและบําบัดใหสามารถอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุขตลอดจนเปนการปองกันและแกไขปญหาการออกกลางคันของนักเรียน-นักศึกษา ซ่ึงเปนการ
พัฒนาเยาวชนใหมีคุณภาพและอนาคตท่ีดีตอไป 

 

4. วัตถุประสงค: 
1. เพ่ือหาความผิดปกติจากสุขภาพนักเรียน-นักศึกษา และนําผลท่ีไดไปดําเนินการแกไข 
2. เพ่ือหาทางปองกันโรคท่ีจะเกิดข้ึนกับนักเรียน-นักศึกษา 
3. เพ่ือใหนักเรียน-นักศึกษาเกิดจิตสํานึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สงผลใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
4. เพ่ือลดจํานวนนักเรียน-นักศึกษาท่ีใชสารเสพติด 
5.เพ่ือเปนการปองกันและแกไขปญหาการออกกลางคันของนักเรียน-นักศึกษา 
 

5. ผลผลิตของโครงการ (Output): 
นักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีทุกแผนกทุกชั้นป 
 

6. ผลลัพธของโครงการ (Outcome): 
ไดตรวจพบความผิดปกติในนักเรียน-นักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมเก่ียวของกับยาเสพติดเพ่ือแกไขและ

บําบัดรักษาตอไป เกิดจิตสํานึกและมีทัศนคติท่ีถูกตองเก่ียวกับสุขภาพและยาเสพติดพรอมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม สามารถลดปญหาการออกกลางคันของนักเรียน-นักศึกษาได 

  

7. กลุมเปาหมาย: 
เชิงปริมาณ  : นักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีทุกแผนกทุกชั้นป 
เชิงคุณภาพ  :    ไดตรวจพบความผิดปกติในนักเรียน-นักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมเก่ียวของกับยาเสพ

ติดเพ่ือแกไขและบําบัดรักษาตอไป เกิดจิตสํานึกและมีทัศนคติท่ีถูกตองเก่ียวกับสุขภาพและยาเสพติด
พรอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สามารถลดปญหาการออกกลางคันของนักเรียน-นักศึกษาได 

 

8. พ้ืนท่ีดําเนินการ:   บริเวณหอประชุมรูรักสามัคคี วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: 
1. พบความผิดปกติในนักเรียน-นักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมเก่ียวของกับยาเสพติดเพ่ือแกไขและ

บําบัดรักษาตอไป 
2. พบความผิดปกติทางดานรางกายในนักเรียน-นักศึกษาเพ่ือแกไขและทําการรักษาตอไป 
3. นักเรียน-นักศึกษาเกิดจิตสํานึกและมีทัศนคติท่ีถูกตองเก่ียวกับสุขภาพและยาเสพติดพรอม

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
4. ลดปญหาการออกกลางคันของนักเรียน-นักศึกษาได 
 
 
 
 
 



10. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีทุกแผนกทุกชั้นป  
เชิงคุณภาพ ไดตรวจพบความผิดปกติในนักเรียน-นักศึกษาท่ีมีพฤติกรรม

เก่ียวของกับยาเสพติดเพ่ือแกไขและบําบัดรักษาตอไป เกิด
จิตสํานึกและมีทัศนคติท่ีถูกตองเก่ียวกับสุขภาพและยาเสพติด
พรอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สามารถลดปญหาการออก
กลางคันของนักเรียน-นักศึกษาได 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2563  – กันยายน 2564  
เชิงคาใชจาย ราคา 80 บาท/คน  ในระดับชั้น ปวช. 2 , 3 และ ปวส.2 

ราคา 100 บาท/คน ในระดบัชั้น ปวช. 1 และ ปวส.1 
นักศึกษาเปนผูจาย
คาตรวจสุขภาพเอง  

 

11. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช: 

ขั้นตอน/วิธีดาํเนินการ 

ดําเนินการใน ไตรมาส 
() 

เปาหมาย 
(เชน ใคร 

จํานวนครั้ง 
เรื่อง ฯลฯ) 

พ้ืนที่
ดําเนินการ 
ระบุ ตาํบล/

อําเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน 

งบรายจาย
อ่ืน 

งบเงิน
อุดหนุน 

1.เสนอโครงการตอผูบังคับบัญชา     นักเรียน-
นักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิค
อุทัยธานีทุก
แผนกทกุชั้นป 

 

หองพยาบาล
วิทยาลัย 
เทคนิค
อุทัยธาน ี

- - - - 

2.แตงต้ังคณะทํางานเพื่อจัดทํา
โครงการ 

    

3.ประสานงานกับหนวยงาน
ภายนอกเพื่อทาํการตรวจรางกาย 

    

4.จัดทําตารางการตรวจสุขภาพ
นักเรียน-นักศึกษาโดยละเอียด 

    

5.แจงวัน-เวลาในการตรวจ
สุขภาพใหครู-อาจารยและ
นักเรียนนักศึกษา 

    

6.ดําเนินการตรวจสุขภาพโดย
บุคลากรภายนอกตามตารางการ
ตรวจสุขภาพ 

    

7.สรุปผลการตรวจสุขภาพ
นักเรียน-นักศึกษา 

    

8.รวบรวมรายชื่อนกัเรียน-
นักศึกษาที่ตรวจสุขภาพและใช
สารเสพติดทั้งหมด 

    

9.สรุปผลการตรวจสุขภาพ
ทั้งหมดเสนอผูบังคับบัญชา 

    

รวมเงิน - - - - 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - - 

 


