
http://nispa.nccd.go.th

การรายงานผลการดาํเนินงานด้านยาเสพตดิในสถานศึกษา ปี 2561              
เข้าสู่ระบบสารสนเทศยาเสพตดิจังหวัด 

(Narcotics Information System for Province Agency : NISPA)
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ระบบรายงานดานยาเสพติดในสถานศึกษาป 2561

ระบบ NISPA ระบบ CATAS

ผลการดําเนนิงานตาม ผลการคนหา คัดกรอง
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ผลการดําเนนิงานตาม
แผนยุทธศาสตรฯ

ผลการคนหา คัดกรอง
ดูแลชวยเหลือ

- ระบุจํานวน เสี่ยง เสพ คา
- ระบุตัวตน เสพ คา (รหัส ปชช.)
- การดูแล ชวยเหลือ ฯลฯ
- ขอมูลความลบั 
username/password
เฉพาะโรงเรียน

- ระบุจํานวน เสี่ยง เสพ คา
- กิจกรรมปองกัน เฝาระวัง 
ฯลฯ

ตัวเลขเดยีวกัน



ลาํดบัการนําเสนอ

1. เป้าหมายตามยทุธศาสตรฯ์ ปี 2561
2. แนวทางการรายงานผลการดาํเนินงาน
3. ขั �นตอนรายงานผลการดาํเนินงาน
4. วิธีการกรอกข้อมลูพื�นฐานสถานศึกษา
5. วิธีการกรอกข้อมลูกิจกรรมด้านยาเสพติดของสถานศึกษา
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5. วิธีการกรอกข้อมลูกิจกรรมด้านยาเสพติดของสถานศึกษา
6. วิธีการเรียกดรูายงานผลการดาํเนินงาน
7. (ร่าง) เกณฑเ์ชิงคณุภาพด้านการป้องกนัและแก้ปัญหายาเสพติด                               

ในสถานศึกษาประจาํปี 2561
8. ข้อควรคาํนึง
9. คาํถามที�พบบ่อย
10. สถานที�ติดต่อหากมีปัญหา



1. เป้าหมายตามยทุธศาสตรปี์ 2561
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ศธ. มท. กทม. วธ. กก. รวม

สพฐ. สช. สกอ. สอศ.

30,816 3,323 217 910
21,162 750 15 28 57,22135,266

สถานศึกษา 5 กระทรวง
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35,266
สพป. Update ขอมูล จากหนวยงานฯ ส.ค.59

สถานศึกษา+ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งสิ้น 57,221 แหง แบงเปนประเภท
        - สถานศึกษา 37,287  แหง
        - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 19,934  แหง

“สถานศึกษาทุกแหงที่ตองดําเนินงานปองกันยาเสพติด”



 เกณฑเ์ชิงคณุภาพต่อเนื�อง

ป้องกนัและเฝ้าระวงัสรา้งภมิูค ุม้กนัยาเสพติด

   โรงเรียนฯ นร. ป.1 - ป.6 
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   โรงเรียนฯ
    - รร.ขยายโอกาส
    - รร.มธัยมศึกษา
    - รร.อาชีวศึกษา
    - สถาบนัอดุมศึกษา

 นร. ป.1 - ป.6 



2. แนวทางรายงานผลการดาํเนินงาน
ด้านยาเสพติดในสถานศึกษาปี 2561
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ด้านยาเสพติดในสถานศึกษาปี 2561



1) กระทรวงศึกษาธิการ : 

- ศึกษาธิการจังหวัด : รายงานการปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดเอกชน
ในสังกัด และกํากับติดตามการรายงานผลภาพรวม

- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา : รายงานผลการปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา/ขยายโอกาส สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่รับผิดชอบ 

          - สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา : รายงานผลการปฏิบัติงาน             

NEW
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          - สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา : รายงานผลการปฏิบัติงาน             
ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          - สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : รายงานผลการปฏิบัติงาน                  
ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ทั้งรัฐและเอกชน ในสังกัด

         - สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : รายงานผลการปฏิบัติงาน         
ในโรงเรียนสาธิตฯ และมหาวิทยาลัยในสังกัด

         - สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน : รายงานผลการ
ปฏิบัติงานสถานศึกษาในสังกัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร



2) กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา : สถาบันการพลศึกษา รายงานผลงาน

ปฏิบัติงานในสถานศึกษาในสังกัด

3) กระทรวงวัฒนธรรม : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ในสถานศึกษาในสังกัด

4) กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเขต รายงานผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

ในสังกัด 
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ในสังกัด 

5) กระทรวงมหาดไทย : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น รายงานผลการ

ปฏิบัติงานในสถานศึกษา และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด   



3. ขั �นตอนการรายงานผลการดาํเนินงาน
เข้าระบบรายงาน ศอ.ปส.

1. เข้าเวบ็ไซต ์http://nispa.nccd.go.th 

2. ใส่ username/password

3. เข้าระบบรายงานผลการดาํเนินงาน ศพส.

หา้มเปลี�ยน 
username/password

3. เข้าระบบรายงานผลการดาํเนินงาน ศพส.
     1) เข้าการบนัทึกข้อมูล “สาํหรบัสถานศึกษา”
     2) เลือกอาํเภอ/เขต
      3) กรอก/ปรบัปรงุข้อมลู
           - ข้อมูลพื�นฐาน รร.
           - กิจกรรมของโรงเรียน 
4. เรียกดรูายงานผลการดาํเนินงาน



http://nispa.nccd.go.th 

เข้าสู่ระบบ
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http://nispa.nccd.go.th 



12



13

Click ที�นี�
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Click ที�นี�
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Click ที�นี�
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Click เลอืก
อาํเภอ
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อาํเภอ
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จะปรากฏรายชื�อโรงเรียน
ทั�งหมดในอาํเภอ



4. วิธีการกรอกข้อมลูพื�นฐานโรงเรียน
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... กรณไีม่ปรากฏรายชื�อโรงเรียน ...
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ต้องตรวจสอบ
รายชื�อโรงเรียนก่อน
ตามที�ปรากฏ 
ถ้าพบว่า ไม่มีรายชื�อ
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ตามที�ปรากฏ 
ถ้าพบว่า ไม่มีรายชื�อ
ให้ Click ที�นี� 
เพื�อเพิ�มรายชื�อ
โรงเรียน



พมิพ์ชื�อโรงเรียนลงในช่องแล้ว 
Click ที�ค้นหา
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Click ที�นี� เพื�อ
เพิ�มรายชื�อโรงเรียน



ถ้ามีชื�อใน
ฐานข้อมูลจะ
ปรากฏชื�อใน
ระบบ                   
แต่ถ้าไม่มีรายชื�อ
ในฐานข้อมูล 
ระบบจะให้เรา
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ระบบจะให้เรา
เพิ�มเติมข้อมูล
โรงเรียนได้ใหม่
ทั�งหมด 
ดําเนินการคย์ี
ข้อมูลให้ครบ 
แล้วบันทึกข้อมูล
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... กรณปีรากฏรายชื�อโรงเรียนแล้ว ...
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ในกรณีปรากฏรายชื�อโรงเรียนแล้ว 
ให้กรอกข้อมูลพื�นฐานสถานศึกษา
ได้เลย Click ที�นี� ....
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ได้เลย Click ที�นี� ....



กรอกข้อมูล
พื�นฐาน                   
ให้ครบ โดย
เฉพาะที�เป็น
สัญลกัษณ์ * 
เพราะฐานข้อมูล
นี�จะเชื�อมโยงกบั
การรายงาน
กจิกรรม               
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กจิกรรม               
ในหน้าต่อไป                    
ถ้ากรอกไม่ครบ                
เราจะกรอก
ตัวเลขในช่อง
รายงานกจิกรรม
ไม่ได้
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พมิพ์ชื�อโรงเรียน แล้ว
Click ที�                  
ค้นหาพกิดั
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จะปรากฏพิกดัของโรงเรียน
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สามารถซูมขยายภาพได้ 
เพื�อตรวจสอบพิกดัว่า
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เพื�อตรวจสอบพิกดัว่า
ถูกต้องหรือไม่ แล้ว 
Click ที�ตกลง พกิดัจะ
ไปปรากฏที�ข้อมูลพื�นฐาน



5. วิธีการกรอกกิจกรรมด้านยาเสพติด
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Click ที�รายชื�อ
โรงเรียนเพื�อทาํการ
กรอกข้อมูล
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กรอกข้อมูล
กจิกรรม



จะปรากฏหน้าการกรอกกจิกรรม
ด้านยาเสพติดทั�งหมด
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Click ตรวจสอบผลงานสะสมก่อนทุกครั�ง

ถ้ามีการคีย์ข้อมูลไปแล้วระบบจะแจ้งวันที�เราเคยคีย์ข้อมูล

37



ควรตรวจสอบผลงานสะสม
ก่อนทุกครั�ง เพราะข้อมูลที�
เราจะคีย์ครั�งนี� คอื ข้อมูล
เฉพาะส่วนเพิ�มเข้ามา ซึ�ง
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เราจะคีย์ครั�งนี� คอื ข้อมูล
เฉพาะส่วนเพิ�มเข้ามา ซึ�ง
ระบบจะนับรวมข้อมูลที�เรา
คย์ีมาทั�งหมดในผลงาน
สะสมนี�



 ... การกรอกข้อมูลรายชื�อ ...
ตํารวจประสานงานโรงเรียน

ครูแกนนํา
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ครูแกนนํา
วทิยากรป้องกนัยาเสพติด



การบันทึกรายชื�อตํารวจประสานงานประจําโรงเรียน 
Click  ที�บันทกึชื�อ
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จะปรากฏหน้านี�ให้กรอกข้อมูล  ชื�อ-สกลุ  สถานีตํารวจที�สังกดั 
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เลอืกคํานําหน้า
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เลอืกสถานีตํารวจที�สังกดั
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เลอืกคํานําหน้า   พมิพ์ชื�อ-สกลุ   เลอืกสถานีตํารวจที�สังกดั              
แล้ว Click บันทึก
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รายชื�อจะปรากฏตามนี� 

จํานวนจะปรากฏตามนี� 
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รายชื�อจะปรากฏตามนี� 



การบันทึกรายชื�อครูแกนนํา Click ที� บันทึกชื�อ 
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จะปรากฏหน้ากรอกข้อมูล ชื�อ-สกลุ
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พมิพ์  ชื�อ-สกุล แล้ว Click ที� บันทึก
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รายชื�อจะปรากฏตามนี� 

จํานวนจะปรากฏตามนี� 
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การบันทึกรายชื�อวิทยากรเพื�อการป้องกนัยาเสพติดฯ 
Click ที� บันทึกวิทยากร
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ที� บันทึกวิทยากร



จะปรากฏหน้ากรอกข้อมูล ชื�อ-สกลุ ประเภทวิทยากร ระดับชั�นที�เข้าสอน
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เลอืกคํานําหน้า
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พมิพ์ชื�อ – สกลุ เลอืกประเภทวิทยากร
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รายชื�อจะปรากฏตามนี� 

จํานวนจะปรากฏตามนี� 
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Click เลอืกระดับชั�นที�เข้าสอน (เลอืกได้มากกว่า 1 ชั�น)  แล้ว บันทกึ



6. การเรียกดรูายงานผลการดาํเนินงาน
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6. การเรียกดรูายงานผลการดาํเนินงาน
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คู่มือ/แบบฟอร์มรายงาน/เกณฑ์เชิงคุณภาพฯ และนิยามศัพท์                          
จะวางข้อมูลไว้ในระบบ สามารถดาวน์โหลดได้

58



7. (ร่าง) เกณฑก์ารพิจารณาคณุภาพดาํเนินงานการ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา                    
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ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา                    
ปี 2561

หมายเหตุ : เกณฑ์เชิงคุณภาพอาจมีการเปลี�ยนแปลง



(ร่าง) เกณฑ์การพจิารณาคุณภาพการสร้างภมูิคุ้มกันยาเสพตดิ                                 
ในนักเรียนชั �น ป.1 ถงึ ป.6                                                                                   
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ในนักเรียนชั �น ป.1 ถงึ ป.6                                                                                   

หมายเหตุ : เกณฑ์เชิงคุณภาพอาจมีการเปลี�ยนแปลง



การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในนักเรียนชั�น ป.1 ถึง ป.6 หมายถึง การสร้าง
เสริมทักษะชีวิตเพื�อการป้องกันยาเสพติดในนักเรียนชั�น ป.1-ป.6 โดยเลือกใช้รูปแบบ
กจิกรรม อย่างใดอย่างหนึ�ง ดงัต่อไปนี� 

         รูปแบบที� 1 การจัดให้มีวิทยากรสอนทักษะชีวิตเพื�อการป้องกนัยาเสพติด
ในโรงเรียน ที�ต้องทําการสอนอย่างต่อเนื�องและเป็นระบบ โดยให้มีเนื�อหาหลักของการ
สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและจํานวนชั�วโมงการสอนใกล้เคียงกัน อาทิเช่น ครูผู้สอนในสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและจํานวนชั�วโมงการสอนใกล้เคียงกัน อาทิเช่น ครูผู้สอนใน
โรงเรียน ครูพระสอนศีลธรรมเพื�อการป้องกันยาเสพติด ครูสอนศาสนา ครูตํารวจ 
D.A.R.E. ครูตํารวจ ครูแกนนํา หรือวิทยากรอื�นๆ 



รูปแบบที� 2  การจัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื�อการป้องกันยาเสพตดิที�
หลากหลายอย่างต่อเนื�องและเป็นระบบ โดยสถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมอย่างน้อย 5 กิจกรรม 
เช่น

1. มีการจัดกิจกรรมนักเรียนแกนนํา
2. มีการจัดกิจกรรมศูนย์เพื�อนใจ TO BE NUMBER ONE 
3. มีการจัดตั�งกลุ่มเพื�อนปรึกษาเพื�อน (Youth Counselor) 
4. มีการจัดกิจกรรมต้านยาเสพตดิของสภานักเรียน/องค์กรวิชาชีพ/องค์การ

นักศึกษา/เครือข่ายต่างๆ 
5. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามศาสนาที�ตนนับถือ5. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามศาสนาที�ตนนับถือ
6. กิจกรรมจิตอาสา/บําเพญ็สาธารณะประโยชน์
7. กิจกรรมให้ความรู้เกี�ยวกับยาเสพติดหรือการป้องกันยาเสพตดิ
8.  กิจกรรมฝึกอาชีพ
9. กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ เช่น กจิกรรมส่งเสริมการอ่าน การใช้เทคโนโลยี

ต่างๆ เช่น Computer/Internet ค่ายเสริมทักษะการเรียนรู้ต่างๆ เป็นต้น
10. กิจกรรรมกีฬาและนันทนาการ เช่น กจิกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี 

ฯลฯ
11. กิจกรรมอื�นๆ 



(ร่าง) เกณฑ์การพจิารณาคุณภาพการจัดกิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวัง และ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานศึกษา ระดับชั �น ป.1-ม.3 (ขยายโอกาส), 

ม.1-ม.6, อาชีวศึกษา และ อุดมศึกษา
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ม.1-ม.6, อาชีวศึกษา และ อุดมศึกษา

หมายเหตุ : เกณฑ์เชิงคุณภาพอาจมีการเปลี�ยนแปลง



สถานศึกษามีการจดักิจกรรมป้องกนั/เฝ้าระวงัยาเสพติดอย่างน้อย 6 กจิกรรม จากทั�งหมด 25 กจิกรรม โดยใน 6 กจิกรรมนั�น จะต้องเป็น
กจิกรรมสําคญัตามยุทธศาสตร์ฯ อย่างน้อย 4 กจิกรรม  จากชุดกิจกรรม ดงันี�

1. มีการสํารวจ ค้นหา นักเรียนกลุ่มเสี�ยง เสพ/ติด และกลุ่มค้า
2. มีการให้คําปรึกษา
3. มีการจัดค่ายปรับเปลี�ยนพฤติกรรมสําหรับนักเรียน/นักศึกษา ที�อยู่ในกลุ่มเสี�ยง
4. มีการจัดค่ายปรับเปลี�ยนพฤติกรรมสําหรับนักเรียน/นักศึกษา ที�อยู่ในกลุ่มเสพ 
5. มีการทําจิตสังคมบําบัดในโรงเรียน (เฉพาะกลุ่มเสพ)
6. มีการส่งต่อผู้เสพ/ผู้ติด เข้ารับการบําบัดรักษาที�อื�น 
7. มีการสํารวจพื�นที�เสี�ยง/ปัจจัยเสี�ยงรอบสถานศึกษาในระยะ 500 เมตร
8. มีการตรวจเยี�ยม/ตรวจตราพื�นที�เสี�ยงรอบๆ สถานศึกษาในระยะ 500 เมตร
9. มีกจิกรรมเพื�อการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดร่วมกับผู้ประกอบการหอพัก/ร้านเกม ฯลฯ รอบสถานศึกษา
10. มีการจัดเจ้าหน้าที�ตํารวจประสานงานโรงเรียน
11. มีวทิยากรเพื�อการป้องกันยาเสพติดเข้าสอนนักเรียนในโรงเรียน
12. มีการจัดตั�งหน่วยลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ต้านยาเสพติดในโรงเรียน12. มีการจัดตั�งหน่วยลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ต้านยาเสพติดในโรงเรียน
13. มีลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ที�ผ่านการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และปฏิบัติหน้าที�ป้องกนั/เฝ้าระวงัในโรงเรียน
14. มีการจัดกจิกรรมศูนย์เพื�อนใจ TO BE NUMBER ONE 
15. มีการจัดกจิกรรมต้านยาเสพติดของสภานักเรียน/องค์กรวิชาชีพ/องค์การนักศึกษา/เครือข่ายต่างๆ
16. มีกจิกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม/จริยธรรมตามหลักศาสนาที�ตนนับถือ
17. มีกจิกรรมบําเพ็ญประโยชน์สาธารณะ/จิตอาสา
18. มีกจิกรรมการให้ความรู้เรื�องยาเสพติด/การป้องกันยาเสพติด
19. มีการจัดกิจกรรมช่วงเวลาหลังเลิกเรียน*
20. มีนักเรียน/นักศึกษาแกนนําต่อต้านยาเสพติด 
21. มีนักศึกษาวชิาทหารที�ทํากิจกรรมด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด
22. มีครูแกนนําที�รับผดิชอบงานด้านยาเสพติด
23. มีการจัดตั�งเครือข่ายผู้ปกครองในสถานศึกษาและชุมชน
24. มีการจัดตั�งกลุ่มเพื�อนปรึกษาเพื�อน (Youth Counselor)
25. มีการจัดกจิกรรมในช่วงปิดภาคเรียน**
หมายเหตุ :  ลําดับที� 1-19 เป็นกิจกรรมสําคัญตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินฯ (รวม 19 กิจกรรม)  /   ลําดับที� 20-25 เป็นกิจกรรมทั�วไป (รวม 6 กิจกรรม)

กิจกรรมหลังเรียน* หมายถึง กิจกรรมที�จดัให้นกัเรียนในช่วงเวลาหลงัเลิก
เรียน ตามความสนใจของนกัเรียน โดยมีการดูแลอยา่งต่อเนื�อง ก่อนนกัเรียน
กลบับา้น
กิจกรรมปิดภาคเรียน** หมายถึง กิจกรรมที�จดัให้นกัเรียนในช่วงปิดภาค
เรียน ทั�งในภาคเรียนที� 1 และภาคเรียนที� 2 ในปีการศึกษา 2557-2558



8. ข้อควรคาํนึง



1. ก่อนกรอกตวัเลขในช่องกิจกรรมทุกครั �ง ขอให้ตรวจสอบ

ผลงานสะสมก่อน เนื�องจากเราจะกรอกเฉพาะส่วนที�เพิ�ม
เข้ามา ถ้ากรอกจาํนวนซํ�าซ้อนระบบจะนับรวมกลายเป็น

ตวัเลขที�มากเกินความเป็นจริงตวัเลขที�มากเกินความเป็นจริง



2. การตรวจสอบข้อมลูจากแบบรายงานเป็นเรื�องสาํคญั 

(จากผลงานสะสม หรือ หน้า Report) ทั �งนี�  เราจะได้ทราบ
สถานะข้อมลู หากมีข้อแก้ไขสามารถเข้าไปแก้ไขตวัเลข                  
ในระบบได้ โดยต้องย้อนไปแก้ไข ณ วนัที�กรอกในระบบได้ โดยต้องย้อนไปแก้ไข ณ วนัที�กรอก



3. ข้อมลูบางตวัสามารถกรอกได้ในครั �งเดียว เช่น                           

              - รายชื�อตาํรวจประสานงานโรงเรียน
              - รายชื�อครแูกนนํา  
              - รายชื�อวิทยากรที�เข้าสอนในโรงเรียน 
              - จาํนวนนักเรียนแกนนํา                - จาํนวนนักเรียนแกนนํา  

   - จาํนวนเครือข่ายผูป้กครองฯ      
              - จาํนวนศนูยเ์พื�อนใจ TO BE NUMBER ONE  
              - จาํนวนกลุ่ม Youth Counselor



4. ข้อมลูที�ต้องตรวจสอบให้ถี�ถ้วน
- จาํนวน นร. กลุ่ม เสี�ยง เสพ/ติด จากการสาํรวจค้นหา
- จาํนวน นร. ที�ได้รบัการปรบัเปลี�ยนพฤติกรรม ได้แก่ ค่าย
กลุ่มเสี�ยง ค่ายกลุ่มเสพ จิตสงัคมบาํบดัในโรงเรียน และส่งต่อ

เข้ารบัการบาํบดัที�อื�น ในแต่ละรายการจะต้อง ไม่เกินเข้ารบัการบาํบดัที�อื�น ในแต่ละรายการจะต้อง ไม่เกิน
จาํนวน นร. กลุ่ม เสี�ยง เสพ/ติด จากการสาํรวจค้นหา 



9. คาํถามที�พบบอ่ย ?



1. ทาํไมถึงไม่สามารถคียข้์อมลูจาํนวนตวัเลขต่างๆ               
ลงในช่องการรายงานกิจกรรมได้ ?

ทุกครั �งก่อนที�จะคียต์วัเลขลงในช่องกิจกรรมต่างๆ สิ�งแรกที�
ควรทาํ คือ ตรวจสอบข้อมูลพื�นฐานก่อนทุกครั �ง โดยเฉพาะ
ช่องที�มี  *  ต้องกรอกจาํนวนตวัเลขให้ครบ ถ้าเรากรอกช่องที�มี  *  ต้องกรอกจาํนวนตวัเลขให้ครบ ถ้าเรากรอก
จาํนวนตวัเลขข้อมูลพื�นฐานไม่ครบ จะไม่สามารถกรอก
จาํนวนตวัเลขในช่องที�ทาํกิจรรมได้ เนื�องจากฐานข้อมลูมี
ความเชื�อมโยงกนั เช่น เราจะกรอกจาํนวนนักเรียนชั �น                   
ป.1 – ป.6 ที�ได้รบัการสร้างภมิูคุ้มกนัฯ ไม่ได้ถ้าเราไม่กรอก
จาํนวนข้อมูลพื�นฐานก่อน



2. ทาํไมการสร้างภมิูฯ นักเรียน ป.1-ป.6 ถึงไมผ่า่นเกณฑ ์            
ทั �งที�ทาํกิจกรรมครบแล้ว ?

สาเหตุที�ผลการสร้างภมิูคุ้มกนั ป.1-ป.6 ไม่ผา่นเกณฑ ์เนื�องจาก ...

1. มีการทาํกิจกรรมที�ผา่นเกณฑส์ร้างภมิูฯ แต่ไม่กรอกจาํนวนนักเรียน             
ที�ได้รบัการสร้างภมิูฯที�ได้รบัการสร้างภมิูฯ

2. มีการกรอกจาํนวนนักเรียนที�ได้รบัการสร้างภมิูฯ แต่ทาํกิจกรรม                    
ยงัไม่ผา่นเกณฑ์



3. ถ้ามีนักเรียนที�สบูบหุรี� ดื�มเหล้า จะให้กรอกตวัเลข              
ในช่องใด ?

กรอกในช่องรายงานกิจกรรม การสาํรวจค้นหานักเรียนกลุ่มเสี�ยง/
เสพ/ค้าเสพ/ค้า



กรอกตวัเลขที�ช่องนี�ค่ะ
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กรอกตวัเลขที�ช่องนี�ค่ะ
- กลุ่มเสี�ยง หมายถึง นักเรียนที�มีพฤติกรรมเบี�ยงเบนมีแนวโน้มเกี�ยวข้องกบัยา

เสพติด เช่น นักเรียนที�ดื�มเหล้า สบูบุหรี� สมาชิกในครอบครวัเกี�ยวข้องกบัยาเสพติด 
ครอบครวัแตกแยก หนีเรียน ผลการเรียนตกตํ�า ฯลฯ

- กลุ่มเสพ/ติด หมายถึง นักเรียนที�เสพ/ติดยาเสพติด (ในที�นี�ไม่นับรวมสรุา 
เบียร ์และบุหรี�) โดยมีผลการตรวจปัสสาวะพบสารเสพติด หรือซกัประวติัว่าเคยใช้/
หรือเสพสารเสพติด

- กลุ่มค้า หมายถึง นักเรียนที�เกี�ยวข้องกบัการค้ายาเสพติด (ในที�นี�ไม่นับรวม
สรุา เบียร ์และบุหรี�)  



4. จาํเป็นต้องกรอกข้อมลูทุกวนัหรือไม่ ?

ไม่จาํเป็น : เราจะกรอกข้อมูลกต่็อเมื�อ

- มีการทาํกิจรรม
- มีข้อมูลรายงานผลการดาํเนินงาน- มีข้อมูลรายงานผลการดาํเนินงาน
- สามารถนําข้อมูลเข้าระบบได้ทุกวนั (เปิด 24 ช.ม. จนถึง ก.ย. 2561)
- ข้อมลูสามารถกรอกย้อนหลงัได้ ตั �งแต่ ตุลาคม 2560  เป็นต้นมา



การรายงานผลการดาํเนินงานด้านยาเสพติด               
ในสถานศึกษาเข้าสู่ระบบ NISPA                          

สามารถรายงานผลย้อนหลงัได้ นับตั �งแต่วนัที�                                     
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สามารถรายงานผลย้อนหลงัได้ นับตั �งแต่วนัที�                                     

1 ตลุาคม 2560 – 30 กนัยายน 2561



ส่วนป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
สาํนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ
สาํนักงาน ป.ป.ส.

ตดิต่อได้ที� …
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หมายเลขโทรศัพท์ :  0-2247-0901-19 ต่อ 25017
หมายเลขโทรสาร : 0-2644-4589  




