
   
 

ข้อเสนอโครงการอาสาประชารัฐ  
ส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กลุ่มภารกิจด้านการอุดมศึกษา) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
------------------------------------------------------------ 

 
1. ชื่อโครงการ  โครงการการการวิเคราห์และการจัดการปัญหายาเสพติดให้โทษในชุมชน  

 
2. สถาบันอุดมศึกษาเจ้าของโครงการ    

มหาวิทยาลัยขอนแก่น   123 หมู่  16  ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 
 

3. หน่วยงานความร่วมมือในการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, มูลนิธิปิดทองหลังพระ, อบต.สามัคคี, เจ้าหน้าท่ีปกครอง อ.ร่องค า  
 

4. พ้ืนที่ชุมชนที่ด าเนินการ 
เขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสามัคคี อ าเภอร่องค า จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

5. รายละเอียดพ้ืนฐานของชุมชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลสามัคคี อ าเภอร่องค า จังหวัดกาฬสินธุ์  มีพื้นที่ 46.00 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมอาณา

เขตต าบลสามัคคีทั้งหมด 15 แห่ง มีประชากรทั้งหมด 5,609 คน 
 
6. ประเด็นปัญหาหลักหรือความต้องการของชุมชน  

(แก้ไขปัญหาคณุภาพชีวิต)  
 จากการส ารวจพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลสามัคคี พบว่า ปัญหายาเสพติดในชุมชน ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม 
การลักขโมย ความไม่ปลอดภัยต่อทรัพย์สิน ความไม่ปลอดภัยต่อร่างกายและชีวิตของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ขาดความสงบสุข 
และปัญหาคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน  

ดังนั้น ชุมชนต้องมีส่วนร่วมจัดการปัญหายาเสพติด พลังชุมชนเป็นพลังส าคัญหยุดยั้งปัญหายาเสพติดได้ ตอ้งด าเนิน
ควบคู่กันทุกมาตรการทุกด้าน ท้ังการป้องกัน ปราบปราม บ าบัด เฝ้าระวัง พัฒนาคุณภาพชีวิต การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายแก้ไข
ปัญหา ไม่มีใครสามารถแก้ไขได้ โดยล าพังคนในหมู่บ้าน/ชุมชนเองรู้จักและเข้าใจปัญหาดีที่สุด จึงเป็นผู้แก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด 
มากกว่า คนภายนอกหมู่บ้าน/ชุมชน ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงเป็นที่มาของแนวคิดโครงการอาสาประขารัฐ ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จะนักศึกษาน าที่เข้าร่วมโครงการด าเนินการ  

1. นักศึกษาเตรียมความพร้อมคนในหมู่บ้าน/ชุมชน 2 ระดับ ระดับชาวบ้าน ระดับแกนน า  
2. นักศึกษาท าความเข้าใจกับปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ส ารวจ วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ศักยภาพของ

หมู่บ้าน/ชุมชน  
3. นักศึกษาวางแผนงานของหมู่บ้าน/ชุมชน การมีส่วนร่วม  
4. นักศึกษาร่วมกับหมูบ้าน/ชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน จัดองค์ความรู้และเชื่อมโยงเครือข่าย 
 
 



   
 

7. แผนการด าเนินงาน 
7.1. ระยะเวลาด าเนินงาน ตั้งแต่ มกราคม 2563 ถึง  พฤษภาคม 2563 รวมระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม 4 เดือน

เต็ม  
7.2. กิจกรรม/การด าเนินงาน  

ในการด าเนินกิจกรรมจะมีขั้นตอนในการท าดังนี้ โดยประยุกรใช้ KKU 50 Model มาเป็นข้ันตอนในการ
ด าเนินงาน   
ขั้นตอน ค าอธิบาย 
ท าความรู้จักและเข้าใจชุมชน  ท าความเข้าใจปัญหา
และก าหนดวัตถุประสงค์เปา้หมาย  

ในช้ันตอนน้ี นักศึกษาจะท าความรู้จักกับชุมชน ท่ี
นักศึกษาไปฝังตัวอยูด่้วย โดยเจ้าหน้าท่ีอบต.สามัคคี 
จะเป็นพ่ีเลี้ยงหลัก ร่วมถึงก านัน ผูใ้หญ่บ้าน ที่จ าให้
นักศึกษาได้คุ้นเคย กับพื้นที่ โดยจะใช้เวลาประมาณ 3 
อาทิตย์ แรกของการลงพื้นที่  ในช่วงเวลานี้นักศึกษา
จะท าความเข้าใจกับปญัหาและสาเหตุของปัญหาอีก
ครั้ง แล้วแสวงหาวิธีการแก้ปญัหา (วิธีการแก้ปัญหา
อาจมีการปรับเปลี่ยนจากระบุไว้ในโครงการ ถ้า
นักศึกษามีนวัตกรรมใหม่ น าเสนอเพื่อแก้ปัญหา) 
หลังจากนั้นนักศึกษาจะก าหนดวัตถุและเป้าหมายของ
การมาผังตัวในพื้นที่  

เติมเต็มองค์ความรู้  นักศึกษาจะท าความเข้าใจกับองคค์วามรู้ที่จะต้องใช้
ในการแก้ปัญหา ในโครงการนี้คือ องค์ความรู้เกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน แก้ไข
ปัญหาพื้นฐานคณุภาพชีวิตที่เกี่ยวข้อง ท้ังด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ โดยความร่วมมือกับ 
มูลนิธิปิดทองหลังพระ, อบต.สามคัคี, เจ้าหน้าท่ี
ปกครอง อ.ร่องค า 

การวิเคราะห์พื้นท่ี และคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาวิเคราะห์คัดเลือกพื้นที่เปา้หมายในการ
ทดลองท า แล้ววางแผนในการขยายผล  

ด าเนินการ หลังจากนักศึกษาวางแผนการลงพื้นที่เป้าหมายแล้ว 
จะต้องด าเนินการ แนวทางหมู่บ้าน/ชุมชนป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด มีนักศึกษาอีกหนึ่งทีม ไป “พา
ท า ท าด้วยกัน”  และสร้างการมสีว่นร่วมของชุมชน  

ระบบงานสนับสนุน การก ากับติดตาม หนุนเสริม  อาจารย์ที่ปรึกษาสนับสนุนใหค้ าปรึกษา ในการ 
แก้ปัญหา กับนักศึกษา อาจารย์ทีป่รึกษาจะเข้าพ้ืนท่ี 
จ านวน 4 ครั้ง โดยจะไปพักอาศัยในพื้นที่ครั้งละ 1 
สัปดาห์ เพื่อก ากับติดตาม ในเดือนสุดท้าย จะมีการ
ประเมิน และสรุปโครงการ 

 



   
 

8. งบประมาณและทรัพยากรท่ีใช้  
งบประมาณในการด าเนินงานโครงการทั้งสิ้น 352,100.- (สามแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยมี
รายละเอียดงบประมาณ ดังต่อไปนี้ 
 

งบรายจ่าย/รายการ รายละเอียด (ตัวคูณ) งบประมาณ 

งบด าเนินงาน :   352,100 

 1. ค่าตอบแทน   7,200 

ค่าวิทยากรผูเ้ชี่ยวชาญ ภาคบรรยาย  จ านวน 1 คน x 1 วัน x 6 ช่ัวโมง x 600 บาท 3,600 

ค่าวิทยากรผูเ้ชี่ยวชาญ ภาคปฏิบตัิ  จ านวน 1 คน x 1 วัน x 6 ช่ัวโมง x 600 บาท 3,600 

 2. ค่าใช้สอย   309,900 

ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์นิเทศ จ านวน 2 คน x 30 วัน x 240 บาท 14,400 

ค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษา จ านวน 8 คน x 120 วัน x 180 บาท  172,800 

ค่าเช่าท่ีพัก จ านวน 2 หลัง x 4 เดือน x 5,000 บาท 40,000 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง   20,000 

จ้างเหมาบริการจดัท ารูปเล่มรายงาน  จ านวน 5 เล่ม x 300 บาท x 1 ครั้ง 1,500 

ค่าท าประชาคม (อาหารกลางวัน) จ านวน 40 ราย x 6 มื้อ x 60 บาท 14,400 

ค่าท าประขาคม (อาหารว่างและ

เครื่องดื่ม) 
จ านวน 40 ราย x 12 มื้อ x 35 บาท 16,800 

ค่าเอกสาร   30,000 

 3. ค่าวัสดุ    35,000 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่   15,000 

วัสดุส านักงาน    10,000 

วัสดุงานบ้านงานครัว    10,000 

รวมท้ังสิ้น   352,100 

หมายเหตุ  - ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

9. ผลลัพธ์ ของโครงการ (ต่อ นศ และ ต่อชุมชน)  การเปลี่ยนแปลง  
9.1. นักศึกษาเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ สร้างนักศึกษาท่ีมคีวามรบัผิดชอบต่อสังคม  
9.2. นักศึกษาได้ท าจริง ผิดพลาดจริง และเรียนรูจ้ากประสบการณ์การท างานจริง มีทักษะในการปรับตัวและทักษะใน

การแก้ปัญหา  
9.3. นักศึกษาสามารถส ารวจ คัดกรองเพื่อบ่งช้ีปัญหา ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ประชุมประชาคม เสวนา ฯลฯ อยา่งเป็น

ขั้นตอน 
9.4. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ข้อมลูจ าแนกเป็นกลุ่มต่าง ๆ เพื่อหาวิธีแกไ้ขปัญหาที่เหมาะกับแต่ละกลุม่ 

 
 



   
 

 
10. องค์ความรู้และนวตักรรมที่ใช้    

องค์ความรู้ในด้านชุมชนสัมพันธ์  
องค์ความรู้ในด้านการสรา้งการรับรู้ของชุมชน  
องค์ความรู้เกี่ยวกับการมสี่วนร่วมของชุมชน 
องค์ความรู้เกี่ยวกับข้ันตอนและแนวทางการป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  

11. ค่าประสบการณ์สามารถเทียบได้ ดังนั้น  
11.1. CL 304 696 โครงงานพิเศษทางการจัดการปกครองท้องถิ่น 9 หน่วยกิต (ส าหรับนักศึกษา วิทยาลัยปกครอง

ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
11.2. CL 404 696 หัวข้อเรืองพิเศษทางการจัดการการคลัง 9 หน่วยกิต (ส าหรับนักศึกษา วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น) 
11.3. CL 504 697 หัวข้อพิเศษด้านการจัดการเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 9 หน่วยกิต (ส าหรับนักศึกษา วิทยาลัย

ปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
11.4. รายวิชา 3 หน่วยกิต (ส าหรบันักศกึษา ในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์)  

 
12. อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ 

อ.ดร.ฌาน เรืองธรรมสิงห์  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รศ.ดร. กตัญญู แก้วหานาม คณะศลิปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  

 

13. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ  
13.1. นักศึกษาสาขาการจัดการปกครองท้องถิ่น    จ านวน 2 คน 
13.2. นักศึกษาสาขาการจัดการเมืองและโครงสร้างพื้นฐานของเมือง จ านวน 2 คน 
13.3. นักศึกษาสาขาการจัดการการคลัง    จ านวน  2 คน  
13.4. นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์     จ านวน  2 คน  


