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วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 

 

ลักษณะโครงการ        โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก  
ผู้ประสานงาน ชื่อ : นางอ าพร  ฮอลแลนด์ 
ต าแหน่ง : หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา            โทรศัพท์ :  086-8081053 
โทรสาร : 035-440479                                       โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-8081053 
E- mail :  AmphornHolland@gmail.com       

 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

องค์การอนามัยโลกได้ก าหนดให้วันที่ 31 พค. ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่ โลกและเนื่องจากบุหรี่          
เป็นสาเหตุส าคัญของโรคที่คุกคามชีวิตถึง 25 โรค ดังนั้นในปี 2542 องค์การอนามัยโลก จึงได้ก าหนดให้        
มีการลดเลิกสูบบุหรี่เป็นเป้าหมายของการรณรงค์ Leaving the pack Behind ประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหา
ยาเสพติดมาเป็นเวลาช้านาน รัฐบาลในแต่ละยุคได้ด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาตลอด จนกระทั่งใน     
ปี  พ.ศ. 2501 คณะปฎิวัติภายใต้การน าของจอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต์  ได้ออกประกาสคณะปฎิวัติ               
ฉบับที่ 37 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2501 ให้เลิกการสูบฝิ่นทั่วราชอาณาจักร โดยมีการเผาท าลายฝิ่นและอุปกรณ์
การสูบฝิ่นที่ท้องสนามหลวงในคืนวันที่ 30 มิถุนายน 2502 ต่อมาในปีพ.ศ. 2504 รัฐบาลได้จัดตั้ง ''
คณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ '' ใช้ชื่อย่อว่า กปส. สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี โดยมีอธิบดีกรม
ต ารวจ เป็ น ป ระธาน  และมี ผู้ แ ท น จ ากส่ วน ราชการที่ เกี่ ย ว ข้ อ งเป็ น ก รรม การ  ต่ อม า ใน สมั ย                         
นายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลได้เล็ง เห็นว่า การปราบปรามยาเสพติดไม่สามารถแก้ไขได้
โดยการด าเนินการเฉพาะกรมต ารวจฝ่ายเดียว จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
พ.ศ. 2519 ต่อสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และประกาศใช้เป็นกฎหมายเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2519 
นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา การแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทยก็ได้ด าเนินไปอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบ
ที่ดียิ่งขึ้น พระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือเรียกชื่อ
ย่อว่า ป.ป.ส. โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และจัดตั้งส านักงาน ป.ป.ส. ขึ้นเป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบ
โดยตรง มีฐานะเป็นกรมกรมหนึ่งในส านักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันปัญหายาเสพติดนับวันจะทวีความ
รุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ จากสถิติการจับกุมคดียาเสพติดทั่วประเทศ พบว่า จ านวนคดียาเสพติดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
และผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมส่วนใหญ่ ถูกจับในข้อหามีไว้ในครอบครอง และเสพยาเสพติดซึ่งก่อให้เกิดปัญหา
อาชญากรรมติดตามมาวิธีการด าเนินงานด้านการป้องกันยาเสพติดที่ได้รับการยอมรับกันในปัจจุบันว่าเป็นวิธีที่
ได้ผลดีที่สุดวิธีหนึ่ง ได้แก่ การป้องกันการใช้ยาเสพติดที่ผิด หรือที่เรียกว่า Drug Abuse Prevention ซึ่งเป็น 
วิธีการที่ให้ความรู้และชี้น าให้ประชาชนและเยาวชนได้ตระหนักถึงโทษและพิษภัย ตลอดจนผลร้ายของ         
ยาเสพติด ท าให้เกิดความเกรงกลัวไม่กล้าเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด อันเป็นการตัดต้นตอของปัญหาเสียแต่
เนิ่น ๆ ผลจากปัญหายาเสพติดได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติทั่วโลก ประเทสต่าง ๆ ทั่ว
โลกจึงได้พยายามร่วมมือกัน เพ่ือหาทางหยุดยั้งปัญหายาเสพติด ดังนั้น ในการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วย
การใช้ยาเสพติดในทางที่ผิด และการลักลอบค้ายาเสพติด (International Conference on Drug Abuse 
and Illicit Trafficking - ICDAIT) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17 - 26  
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มิถุนายน 2530 ที่ประชุมได้มีมติให้เสนอสมัชชาใหญ่สหประชาชาติขอให้ก าหนดวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี 
เป็นวันต่อต้านยาเสพติด ทางแผนกปกครองจึงได้มีการจัดท าโครงการป้องปรามยาเสพติดขึ้น เพ่ือขจัดปัญหา
ยาเสพติดที่แพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันซึ่งเป็นปัญหาที่ร้ายแรง ที่ทุกหน่วยงานสามารถควบคุมแก้ไขและป้องกัน
ปัญหาต่าง ๆได้ โดยการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการควบคุมและป้องกันปัญหาดังกล่าวจะช่วยให้
นักเรียนและบุคคลภายในครอบครัวปลอดจากยาเสพติด อีกทั้งยังสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติและ
เผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

4.1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลและปลอดภัยจากสารเสพติด 
4.2. เพ่ือแก้ปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง 
4.3. เพ่ือเป็นการป้องกันให้โรงเรียนปลอดจากยาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ 

5. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(Output) 
5.1.คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง เข้าร่วมโครงการ            

วันงดสูบบุหรี่โลก ประจ าภาคเรียนที่ 1/2563 
6. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(Outcome) 

6.1. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากปัญหายาเสพติดและให้ความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
7. กลุ่มเป้าหมาย  

7.1เชิงปริมาณ 
7.1.1 คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที ่     จ านวน     53  คน 
6.๑.๒ นักเรียนชั้น ปวช.1 – ปวช.3                          จ านวน   450  คน 
                รวมทั้งสิ้น   503 คน 

7.2 เชิงคุณภาพ 
เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้และสามารถชี้น าให้นักเรียนและเยาวชนได้ตระหนักถึงโทษและ 

พิษภัย ตลอดจนผลร้ายของยาเสพติด ท าให้เกิดความเกรงกลัวไม่กล้าเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
8. การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / นโยบาย / ยุทธศาสตร์ / การประกันคุณภาพ 

8.1 การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.1.1 นิยาม    ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 8.1.2 เงื่อนไข        ความรู้               คุณธรรม 
8.2 นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

 นโยบายที่   1 :  มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาด 

8.3 ยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ

ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล 
    กลยุทธ์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี สมรรถนะ ได้ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ

ตลาดแรงงานและสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
8.4 นโยบายสถานศึกษา 

 ข้อที่ 1 : มุ่งจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัด เป็นส่วนหนึ่งของการท างานปกติ         
ซึ่งบุคลากรของสถานศึกษาทุกคน ทุกฝ่าย/งาน/ สาขาวิชาต้องมีความเข้าใจ ตระหนัก ปละความพยายามใน
การปฏิบัติให้สามารถร าพาสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินไปสู่ คุณภาพการศึกษา และส่งผลให้นักศึกษาม ี
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คุณภาพ ทั้งด้านทักษะวิชาชีพ และคุณธรรม จริยธรรม ทั้งภายในโดยต้นสังกัดและภายนอกโดย สมศ.  
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

8.5 พันธกิจและกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
   พันธกิจที่ 1 : ผลิตและพัฒนาก าลังคนตรงมาตรฐานการอาชีวศึกษาตามความต้องการของ

ชุมชนและสถานประกอบการ 
กลยุทธ์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

                พันธกิจที่ 2 : จดัการศึกษาและขยายโอกาสด้านวิชาชีพร่วมกับภาคีเครือข่าย  
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมทัศนคติ ที่ดีต่อการเข้ารับการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา 

 

8.6 การประกันคุณภาพภายใน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
      มาตรฐานที่ 1 : คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
         ข้อที่ 1.3 : ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 8.7 การประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (ใช้การ
ประกันคุณภาพภายในแทน) เนื่องจากเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบส่ี ยังไม่ประกาศใช้ 

      มาตรฐานที่ 1 : คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
         ข้อที่ 1.3 : ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 

8.8 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
 ด้านที่ 1     : คุณภาพนักศึกษา 
 ข้อที่ 1.1.1 : นักศึกษามีคุณภาพ จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

9. พื้นที่/สถานทีด่ าเนินการ : ณ วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง ต.บางพลับ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1 โดยตรง : นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้องทุกคนมีความรู้ และมีความตระหนักถึงโทษ
และพิษภัยของสารเสพติด ท าให้เกิดความเกรงกลัวไม่เข้าไป ข้องเก่ียวกับยาเสพติด 
10.2 โดยอ้อม : เพ่ือเป็นการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 
 

11. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : (KPI) 
 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 
คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่  และนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพ          
สองพ่ีน้อง เข้าร่วมโครงการวันงดสูบบุหรี่โลก ประจ าภาคเรียนที่ 1/2563 

503 คน 

เชิงคุณภาพ 
เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้และสามารถชี้น าให้นักเรียนและเย าวชนได้
ตระหนักถึงโทษและ พิษภัย ตลอดจนผลร้ายของยาเสพติด ท าให้เกิดความ
เกรงกลัวไม่กล้าเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

503 คน 

เชิงเวลา 
เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 

1 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย 
โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก ประจ าภาคเรียนที่ 1/2563 1,000 บาท 
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